
                             
           
                                                                          

                                                               

15 de gener de 2017  
 

15ª ETAPA: La Riba – Mont-ral – El Bosquet 
 

Recorregut:  12,7 Km    Horari (aprox.): 5 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, degut a les obres que es fan a  l’Avda Verge 
de Montserrat, recollirà més persones,en el Carrer Lleida / Plaça de Catalunya a tocar de 
l’edifici del Cèntric, aquesta parada substitueix a la de la Xurreria, 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 AP-7 pararem per esmorzar a l’àrea de servei del 
Penedès, després l’autocar ens portarà a La Riba a on iniciarem el recorregut a peu.     
 
Recorregut aproximat de l’autocar fins el punt d’inici de l’etapa: 119 km. 
 
Distància ja caminada del GR – 7 fins l’etapa anterior:   211,24 km. 
 
Iniciarem el recorregut en la població de La Riba (228 m) la travessarem pujant per unes 
escales fins arribar a la par més alta. En aquest poble hi ha vàries fàbriques de paper en mig 
de les vivendes, és una activitat que ve de molts anys enrere i encara es poden veure unes 
rajoles a les parets de les cases en el que hi ha els noms d’antics molins paperers. 
 
1,8 km  Cruïlla de camins (458 m) el camí va pujant. 
 
2,4 km  Castell Dalmau (581 m) es deixa la tallada agulla a la dreta, continuem pujant. 
 
3,4 km  Bifurcació (677 m) el GR baixa fent esses. 
 
5,3 km  Coll de Gràcia (585 m) Se segueix la pista, tenim a uns 200 m l’ermita de la Mare de 
Déu de Gràcia.. 
 
8,3 km  Font del Mas de Blai (752 m) és un indret molt agradable amb una petita bassa d’aigua, 
deixem la pista i agafem un corriol que puja amb forta pendent, poc després tornem a agafar la 
pista i podem gaudir d’unes vistes panoràmiques espectaculars. 
 
11 km  Mont-ral (856 m) entrem al poble voltant-lo per darrera, l’església ens queda a la nostre 
esquerra, continuarem per un camí que baixa suaument. 
 



12,7 km  El Bosquet (772 m) petit llogaret amb quatre cases, decidim acabar l’etapa aquí per 
reduir una mica la llargada de la propera etapa que acabarà a Arbolí. 
Trobarem l’autocar que ens tornarà a casa. 
 
 
 “Bona ruta” 


