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3ª ETAPA: St. Benet de Bages - Calders 
 

Recorregut: 17,1 Km    Horari (aprox.): 5,5 h  

 

Sortida: A les 7 del matí de la Ada. Verge de Montserrat  

(El Prat)  
ITINERARI: 

 
A les ¾ de 7,00 h del matí l’autocar recollirà els companys de Barcelona a la mateixa porta 
de l’Hospital de la Val d’Hebrón, costat muntanya, vindran cap el Prat i pels vols de les 7,00 
h. ens recollirà a l’Ada. Verge de Montserrat / Coronel Sanfeliu, després anirem cap el 
pàrquing de RENFE del Prat (zona de Ca l’Alaio) per recollir la resta de personal, després ja 
anirem per la A-2 i C-55 cap a Manresa i St. Fruitós de Bages, allà esmorzarem en el Bar els 
Miralls, després l’autocar ens deixarà a la zona d’aparcament de St. Benet de Bages..   
 
Recorregut aproximat de l’autocar fins el punt d’inici de l’etapa: 72 km. 
 
Distància ja recorreguda del “Camí del Bisbe i Abat Oliba” fins ara: 33,2 km  
 
Iniciarem el recorregut en el mateix pàrking de Mon St. Benet (228 m) anant cap a la 
població de Navarcles pel carrer del Monestir. 
 
1,0 km Navarcles (233 m) un cop dins la població ens dirigirem cap a la Capella de St. 
Bertomeu i la Font Nova. 
 
2,4 km Llac de Navarcles (233 m) acumulació d’aigua de la Riera de Calders, un poc més 
avall i dins la població de Navarcles, aquesta riera s’ajunta amb el Riu Llobregat. A l’estiu en 
aquesta zona es fan activitats de lleure amb molta concurrència de personal. Deixarem el 
llac a la nostre esquerra. 
 
4,6 km Font de l’Angle (261 m) a uns 300 metres hi ha la Font del Boixar. Val la pena deixar 
el camí uns 100 metres i observat l’entorn que han preparat com a zona de picnic. 
 
6,7 km Masia Llussià (352 m) a prop de la casa hi ha una església en estat ruïnós. 
 
8,2 km 1er pas del riu Calders (306 m) 
 
9,0 km 2on pas del riu Calders (313 m) 
 
9,6 km 3er pas del riu Calders (317 m) 
 
11,1 km Mas Rubió (382 m) es troba en estat bastant abandonat. Pot ser un lloc adequat per 
fer una parada i dinar. 
 



14,0 km Malniu (478 m) en aquest punt el camí s’enfila sobtadament encara que es tracta 
d’un tram molt curt. 
 
15,3 km Carretera N-141c (505 m) Cal travessar-la amb molta precaució i continuar per un 
carrer de la urbanització La Guardia, a la nostre esquerra hi tenim les cases de la 
urbanització. 
 
16,3 km Creu de Calders (529 m) és una de les entrades al poble, continuarem pel carrer 
principal que passa per la plaça de l’església. 
 
17,1 Restaurant Soldevila (546 m) En aquest punt acabarem l’etapa i l’autocar ens retornarà 
a casa. 
 
  

 “Bona ruta” 
 
 
NOTA.-  Val a dir que entre l’itinerari que varem trobar a Internet referit al Camí del Bisbe i Abat 
Oliba i el que estem fent nosaltres hi ha bastantes discrepàncies en especial en aquesta 
tercera etapa, nosaltres hem seguit les marques del GR però a falta d’aquestes unes altres de 
color groc i blau. De totes maneres estem intentant passar per indrets més boscosos i menys 
urbanitzats i creiem que fins ara ho estem aconseguint, el recorregut que us proposem és millor 
ambientalment que el que trobem a Internet.     


