
                                       
                                     

                                                                                                      

18 de novembre de 2018  
 

9ª ETAPA: Callús - Camps 
 

Recorregut: 13,29 Km  Horari (aprox.):  5,5  h 
 

Sortida: A les 7 del matí del Prat  
 
ITINERARI 

 
A  ¾ de 7 h del matí l’autocar recollirà uns companys al Valle de Hebron en la parada que hi ha just a 
l’entrada de l’Hospital, després a les 7 h en El Prat de Llobregat Carrer Lleida / Plaça de Catalunya 
recollirà més companys i finalment a les 7,10 h la resta de companys en el pàrquing de RENFE, zona 
de Ca l’Alaio .  
Tot seguit continuarem el viatge per la A-2 i C-55,  l’autocar ens portarà a Callús allà esmorzarem en 
el bar Stop, després des d’allà mateix iniciarem el recorregut a peu. 
   
Recorregut aproximat de l’autocar fins el punt d’inici de l’etapa:  69 km. 
 
Distància ja recorreguda a peu del GR – 3, des de l’inici a Vidrà: 124,57 km. 
 
Iniciarem l’etapa a Callús (260 m) i seguim la carretera C-1410z en direcció nord i a uns 300 mts. la 
deixem i per un pont a la nostre esquerra travessem el riu Cardener, just passat el pont agafem un 
camí ampla a la nostre esquerra que va pujant. 
 
1,2 km  Cal Gasparó (272 m)  
 
1,7 km Cal Miqueló (309 m) a partir d’aquí el camí es de terra en bon estat i continua pujant fins 
arribar a una gran bassa i en la cruïlla seguim pel camí de l’esquerra. 
 
5,2 km  Cal Jaumandreu (377 m) es una gran casa voltada d’una gran extensió de vinyes. 
 
5,5 km  Ermita de Sant Joan (386 m) a poca distancia de la casa hi ha una ermita a peu de camí. 
 
6,5 km Can Serra (382 m) es una gran masia que ens queda a la nostre dreta, tot seguit passarem 
pel costat de la urbanització de Canet de Fals i aquí connectarem amb el GR-3 que ve de Manresa. 
 
8,5 km Cruïlla, aquí deixem la carretera i agafarem un camí carreter a la nostre dreta que poc 
després passa pel costat de cal Ticó Vell, més endavant passem per entre una camps. 
 
8,9 km  Deixem el camí ample i seguirem un corriol molt costerut i pedregós. 
 
9,8 km  Masia Oliveres de la Costa (472 m) en estat ruïnós, a la nostre esquerra hi ha Can Manel. 
Ara seguirem un camí carreter ample en bon estat que continua pujant suaument. 
 



13,29 km  Camps (579 m) es un grup molt petit de cases que pertany al municipi de Fonollosa, no hi 
ha cap servei. Aquí trobarem l’autocar que en portarà cap El Prat i Barcelona. 
 
Valoració de la dificultat d’aquest recorregut segons IBP Índex   HGK = 49 
 
 
“Bona ruta”    


