
                             
           
                                                                          

                                                               

19 de febrer de 2017  
 

16ª ETAPA: El Bosquet - Arbolí 
 

Recorregut:  16,5 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, 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 cap a Mont-ral i al Bosquet a on iniciarem el recorregut 
a peu.     
 
Recorregut aproximat de l’autocar fins el punt d’inici de l’etapa: 120 km. 
 
Distància ja caminada del GR – 7 fins l’etapa anterior:   224 km. 
 
Iniciarem el recorregut en la petita població del Bosquet (761 m) baixant a l’esquerra en 
direcció sud-oest per un corriol. 
 
0,5 km  Mas del Cisterer (756 m) queda a la nostre dreta i esta abandonat. 
 
4,6 km  Cruïlla amb el camí de la Mussara (1021 m) 
 
7,5 km  Coll de l’Agustenc, (985 m) cruïlla amb el camí de Reus, seguim recte, a 
aproximadament a 1 km més endavant passem per sota una línea d’alta tensió (110 kV) 
 
11,18 km  Carretera T-704 seguim a la dreta per la carretera uns 50 metres, l’entravessem i 
agafem una pista que baixa a l’esquerra. 
 
12,3 km  Gorg del Mas dels Frares (711 m) es travessa el riu i es puja. 
 
14,2 km  Gallicans (881 m) és un poble abandonat, hi queden sols algunes parets. 
 
16,44 km  Arbolí ( 725 m) petit poblet de tan sols 50 habitants, te un parell de bars, restaurant i 
hostal. Aquí trobarem l’autocar que ens tornarà a casa. 
“Bona ruta” 


