
 
 
 
 

 

 SORTIDA DE TOT EL DIA PER PUIG REIG  
 

Puig-reig – Ermita Mare de Déu del Pinós – Puig-reig 
 

Diumenge 2 d’abril de 2017 
 

Sortida en cotxes: Sortim de la Plaça de Sarrià, per la ronda de Dalt per on agafar l'Autopista C-58 
direcció Terrassa / Manresa, i després l'Autopista C-16 de peatge, sortirem per la sortida 83 Sta 
Maria de Merlers / Puig-reig (passat Manresa). Ens reagruparem a la rotonda per arribar junts al 
punt de sortida. 

 
Recorregut: Sortirem del Carrer Cal Casas de Puig-reig en direcció al pont dels Periques per creuar el 

riu Llobregat, seguirem per una pista fins a un sender on pararem per esmorzar. Després el 
sender ens portarà a la balma de la Guillotera, i a l'Ermita de Sant Andreu, agafarem un altre 
corriol fins a la Riera de Merlers que creuarem (molt probablement ens haurem de descalçar). 
Després de creuar la riera començarem l'ascensió per un sender fins al camp de la capella on 
veurem la l'Ermita de la Mare de Déu del Pinós. Baixar fins a l'Ermita de Les Canals on pararem 
per dinar. Després continuarem fins a creuar de nou la Riera de Merles però en aquesta ocasió 
pel pont de les Canals fins arribar a Puig-reig. 

          
 
Distància: 22,070 quilòmetres 
desnivell positiu: 781 metres  
 
Requeriment per a la sortida: Portar l'Esmorzar, aigua, el dinar, bastons i un calçat adequat per a  

muntanya.  
 
Horari: Sortida de la Plaça de Sarrià a les 7.30 h per començar a caminar a les 8.45 h, final previst a les 

17.15 h, arribada a Sarrià a les 18.30 h.  
 
Inscripcions: a www.elsblaus.cat o al nostre local social. 
 
Responsable de la sortida: Antoni Catasus 690.064.393 
 
   
 
 
 
Centre Excursionista Els Blaus  www.elsblaus.cat/esports 
C/ Cornet  Mas, 15 – 93 203 12 28 

La caminada d’aquesta activitat està subjecta a la normativa d’activitats esportives, és necessària 
inscripció prèvia i contractació d’assegurança, que facilitarà l’entitat per 4,50 €  per qui no disposi de la 
llicència anual. Qui no sigui soci/a  de l’entitat, haurà d’abonar 5,00€ (adults) en concepte de R.C.  
 

Centre Excursionista 
Els Blaus 


