
                            
          
                                                                         

                                                              

17 d’abril de 2016 

8ª ETAPA: El Miracle - Pinós

Recorregut:  13,3 Km    Horari (aprox.): 4,5 h 

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

ITINERARI:

A  les 7,00 h del matí l’autocar recollirà el personal al Prat a l’Avda. Verge de Montserrat 
cruïlla Coronel Sanfeliu, a les 7,10 h recollirem els companys que estiguin al pàrquing de 
RENFE  zona de Ca l’Alaio, després anirem cap a Barcelona i entre les 7,15 - 7,20 
recollirem la resta de companys a la parada de l’Hospital de la Vall d’Hebrón, costat mar.
Tot seguit continuarem el viatge cap a Manresa i Solsona a on esmorzarem, després 
l’autocar ens portarà fins El Miracle on iniciarem la ruta a peu.

Recorregut aproximat de l’autocar fins el punt d’inici de l’etapa: 129 km.

Distància ja caminada del GR – 7:   98,29 km.

Iniciarem el recorregut davant de l’església i seguirem uns 200 metres la carretera LV-3002, 
poc després agafarem un camí a l’esquerra.

2,1 km La Carral (779 m) És una gran casa de colònies amb molts equipaments, seguim per 
un camí carreter.

3,3 km Cruïlla i tornem a entrar a la carretera.

4,1 km Deixem la carretera i es va a la dreta per una pista.

6,2 km Cal Marxant (765 m) la masia ens queda a la nostre esquerra.

7,2 km Bifurcació (770 m) es gira a la dreta i seguirem una pista asfaltada.

7,7 km Casa Cremada (787 m) és una gran masia i la deixem a la nostre dreta. A prop d’allà 
a uns 200 metres i sobre un turonet, hi ha un dolmen. No deixarem la pista asfaltada fins el 
Santuari de Pinós, lamentem que tinguem d’anar tants kilòmetres per la carretera però és el 
que ens indica el recorregut oficial del GR-7

11,37 km Santuari de Pinós (909 m) Hi ha una església, un restaurant i les oficines de 
l’Ajuntament de Pinós. A uns 300 metres, dalt un turó hi ha un mirador amb la rosa dels 
vents.



13,26 km Pinós (781 m) Petit nucli d’una església i quatre cases mal comptades, aquí 
acabarem l’etapa i trobarem l’autocar que ens retornarà a casa.

  
“Bona ruta”


