
                             
           
                                                                          

                                                               

26 de novembre de 2017  
 

22ª ETAPA: Rasquera - Benifallet 
 

Recorregut:  10,4 Km    Horari (aprox.): 4,0 h  

 
Sortida: A les 7 del matí de l’Ada. Verge de Montserrat  (El Prat)  

 
 
ITINERARI 
 
A  ¾ 7,00 h del matí l’autocar recollirà el personal a la porta de l’Hospital de la Vall d’Hebrón de 
Barcelona, després vindrà cap el Prat, i a les 7 h, recollirà més persones,en el Carrer Lleida / 
Plaça de Catalunya i a les 7,10 h recollirem la resta dels companys que estiguin al pàrquing de 

RENFE,  zona de Ca l’Alaio. 
Tot seguit continuarem el viatge per la C-32 i AP-7 pararem per esmorzar a l’àrea de servei del 
Mèdol, després continuarem fins la sortida de l’Hospitalet del Infant i ens portarà fins a el Pas de 
la Barca a on baixarem, travessarem l’Ebre anirem fins el poble de Miravet, pujarem a dalt el 
castell, el visitarem i després retornarem al Pas de la Barca tornarem a travessar l’Ebre i pujarem 
a l’autocar que ens portarà fins el proper poble de Rasquera, allà dinarem en el mateix cafè - bar 
que ja ho varem fer en acabar la 21ª etapa el passat 17 de setembre, després del dinar iniciarem 
el recorregut a peu fins prop de Benifallet, en el indret anomenat Pont del Lleguter, en total 10,4 
km. 
Cap la possibilitat que els que no desitgin fer el recorregut a peu pugin a l’autocar que els portarà 
fins a Benifallet a on ens trobarem tots.      
 
Recorregut aproximat de l’autocar fins el punt d’inici de l’etapa: 158 km. 
 
Distància ja caminada del GR – 7 fins l’etapa anterior:   318,09 km. 

 
Iniciarem el recorregut en el poble de Rasquera (162 m) (Baix Ebre) tot baixant, sortirem de la 
població en direcció nord-est travessarem la carretera C-12 i seguirem en direcció nord. 
 
2,9 km  Caseta de Miquel (42 m), iniciem un camí de pujada. 
 
6,9 km  Deixem el corriol i seguirem un camí carreter (58 m) passarem per entre camps de 
tarongers. 
 
10,4 km  Pont del Llaguter (28 m) Aquí finalitzarem l’etapa i trobarem l’autocar per retornar al 
Prat i Barcelona. 
 
“Bona ruta” 


