
                             
           
                                                                          

                                                               

17 de desembre de 2017  
 

23ª ETAPA: Benifallet –Paüls dels Ports 
 

Recorregut:  15,2 Km    Horari (aprox.): 7,0 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 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 continuarem per l’autopista fins la sortida de l’Hospitalet de l’Infant i ens portarà 
fins a Benifallet (Baix Ebre), monument al Llaüt al costat del pont sobre l’Ebre a on iniciarem el 
recorregut a peu. 
 
Recorregut aproximat de l’autocar fins el punt d’inici de l’etapa: 166 km. 
 
Distància ja caminada del GR – 7 fins l’etapa anterior:   328,49 km. 

 
Iniciarem el recorregut travessant el pont sobre el riu Ebre i seguirem per la carretera C-12  
 
3,2 km  Deixem la carretera a la nostre dreta (20,4 m) i seguim per un camí molt planer. 
 
5,2 km  Creuem la carretera C-12 (16,7 m) i ens enfilem per un corriol 
 
8,6 km  Creuem la carretera N-239 (121m) i seguirem un sender amb forta pujada. 
 
11,6 km  Collet Roig (386 m) es el punt més alt del recorregut, iniciem el descens.  
 
10,8 km  Deixem el corriol i seguim un camí carreter (336 m) que segueix baixant. 
 
14,3 km  Entrarem a la carretera TV-3641 (234 m), tornem a pujar fins el poble. 
 
15,2 km  Paüls (314 m)  Baix Ebre, situat ja dins el Parc Natural dels Ports, es un poble d’uns 
600 habitants, i aquí finalitzarem l’etapa i trobarem l’autocar que ens ha de retornar al Prat i 
Barcelona. 
“Bona ruta” 


