
                             
           
                                                                          

                                                               

19 de març de 2017  
 

17ª ETAPA: Arbolí – Coll de la Teixeta 
 

Recorregut:  17,15 Km    Horari (aprox.): 6,45 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, recollirà més persones,en el Carrer Lleida / 
Plaça de Catalunya a tocar de l’edifici del Cèntric 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 C-32 i AP-7 pararem per esmorzar a l’àrea de servei del 
Mèdol, després l’autocar ens portarà fins a l’Arbolí a on iniciarem el recorregut a peu.     
 
Recorregut aproximat de l’autocar fins el punt d’inici de l’etapa: 128 km. 
 
Distància ja caminada del GR – 7 fins l’etapa anterior:   240,44 km. 
 
Iniciarem el recorregut en la pintoresca població d’Arbolí (725 m) en direcció oest seguint la 
carretera que va cap a Cornudella, al cap d’un kilòmetre deixarem la carretera i seguirem un 
camí a la nostre esquerra que anirà baixant. 
 
1,0 km  Bifurcació, es deixa la carretera i es va a l’esquerra cap el sud-oest per una pista. 
 
2,27 km Pont sobre el riu Arbolí (486 m) poc abans hem passat pel costat del Molí del Racó. 
 
5,3 km Coll d’Alforja (629 m), cruïlla amb la carretera C-242 es travessa la carretera i es 
segueix uns 50 metres en direcció sud-est per agafar el camí carreter que va pujant suaument 
cap al Santuari de Puigcerver. 
 
11,45 km Santuari de Puigcerver (789 m) es un gran edifici que ens queda a la nostre dreta, 
des d’aquest indret, si el dia acompanya tindrem una gran vista sobra la costa de Tarragona i 
Salou. 
 
17,15 km Coll de la Teixeta (540 m) en aquesta zona hi ha una important confluència de 
carreteres. Aquí trobarem l’autocar que ens tornarà a casa. 
 
 
“Bona ruta” 


