
                             
           
                                                                          

                                                               

1 de maig de 2016  
 

9ª ETAPA: Pinós  -  Sant Pere Sallavinera 
 

Recorregut:  14,3 Km    Horari (aprox.): 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 7,20 - 7,25 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 Pinós 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: 102 km. 
 
Distància ja caminada del GR – 7:   111,55 km. 
 
Iniciarem el recorregut al costat del cementiri de Pinós /780 m) i seguirem per la carretera BV-
3051, en direcció sud-est. 
 
2,0 km  Cruïlla amb la carretera que va al Santuari de la Mare de Déu de l’Avellana. 
 
5,5 km  Cruïlla amb la carretera de Prades a Calaf, deixem la pista asfaltada i seguim recte per 
una pista de terra, amb lleugera pujada. 
 
6,8 km  Coll de Trilla (827 m) En la bifurcació es va al dreta tot baixant cap el sud-est. 
 
9,2 km  Coll del Castell de Boixadors (805 m) a l’esquerra hi ha un camí que puja cap el castell, 
en aquesta ocasió pujarem fins el castell i si és possible el visitarem.  
 
10,5 km Can Gironella (657 m) Ens queda a la dreta i seguirem baixant. 
 
12,4 km Estació del tren Seguers / St. Pere Sallavinera (584 m), passarem per sota la carretera 
transversal C-25 
 
14,3 km  Sant Pere Sallavinera (586 m)  a on trobarem l’autocar per retornar a casa. 
 
   

“Bona ruta” 


