
                             
           
                                                                          

                                                               

23 d’octubre de 2016  
 

12ª ETAPA: Clariana – Bellprat - Pontils 
 

Recorregut:  20,4 Km    Horari (aprox.): 6,30 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, a les 7 a l’Avda. Verge de Montserrat 

cruïlla Coronel Sanfeliu recollirà més persones 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 A-2 cap a Igualada i pararem per esmorzar a l’àrea de 
servei de la gasolinera que hi ha a Jorba, després l’autocar ens portarà a Clariana on iniciarem 
el recorregut a peu. 
 
Recorregut aproximat de l’autocar fins el punt d’inici de l’etapa: 77 km. 
 
Distància ja caminada del GR – 7 fins l’etapa anterior:   157,33 km. 

 
Iniciarem el recorregut en el petit poble de Clariana, el GR va per la carretera BV-2212; a la 
cruïlla es gira a l’esquerra i es passa el riu Clariana per un pont. 
 
1,5 km Cal Pau Llarg (526 m) es passa pel costat d’aquesta masia. 
 
3,9 km Carretera C-241 que va cap a Santa Coloma de Queralt, bona part del recorregut es fa 
per carretera asfaltada encara que de poc trànsit. 
 
5,9 km Cal Mingo (511 m)  
 
8,0 km Carretera que va al poble de Fillol (617 m) 
 
10,0 Coll de Cal Marquet (689 m) es passa per un pont sobre el torrent i es segueix la 
carretera. 
 
13,4 km  Bellprat (631 m) La població queda a la dreta del GR. Es baixa per un carrer cimentat 
i un cop vorejat el nucli urbà es gira a l’esquerra per travessar un rierol, es va per una pista 
quitranada en direcció sud-oest. 
 
15,5 km Masia de Riudebaix (605 m) 
 



18,5 km Carretera T-201 
 
20,41 km Pontils (542 m)  En aquest lloc hi trobarem l’autocar que ens tornarà a casa. 
   

“Bona ruta” 


