
                             
                                     

                                                                                                      

17 de novembre de 2019  
 

19ª ETAPA: Agramunt - Altet  
 

Recorregut: 17,23 Km  Durada (aprox.):  6 h 15 min.  
 

Sortida: A les 7 del matí del Prat  
 
ITINERARI 

 
A  ¾ de 7 h del matí l’autocar recollirà uns companys a la Vall d’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 , pararem per esmorzar en l’Àrea de servei de 
Jorba, després l’autocar ens portarà fins a Agramunt (Urgell) a on iniciarem el recorregut a 
peu. 
 
Recorregut aproximat de l’autocar fins el punt d’inici de l’etapa:  114 km. 
 
Distància ja recorreguda a peu del GR – 3, des de l’inici a Vidrà: 274,45 km. 
 
Iniciarem l’etapa a Agramunt (332 m) just al costat d'una gasolinera en el Raval de Sió, per 
un camí ample de terra i grava.  
 
3,9 km  Carretera LV-32312 (435 m) cal creuar-la i a 100 metres a l'esquerra seguirem un 
corriol amb lleugera pendent. 
 
4,3 km  Pilar d'Almenara (458 m) Es una torre de guaita rodona de 15 metres d'alçada 
bastida a l'últim terç del segle XI, te un vista esplèndida sobre la plana de l'Urgell. 
 
6,5 km  El camí carreter travessa el Canal d'Urgell (314 m) a prop hi ha la Masia del Pipo. 
 
8,8 km  Deixem el Canal just al costat de la Masia del Ramonillo (314 m9 
 
11,4 km  Santa Maria de Montmagastrell (315 m) és un petit poble que pertany a 
l’Ajuntament de Tàrrega.  
 
12,6 km  Ermita del Sagrat Cor (332 m) és una petita capella situada a la dreta del camí. 



14,1 km  Claravalls (330 m) es un petit poble d’uns 100 habitants i que pertany al municipi 
de Tàrrega. 
 
17,2 km  Altet (354 m) es també un petit poble similar a l’anterior. En atenció a nosaltres 
alguna persona del poble obrirà el bar del Local Social on hi trobarem algunes begudes. 
 
 
En aquest poble d’Altet hi trobarem l’autocar que ens retornarà al Prat i Barcelona.  
  
Aquesta etapa que és molt plana, l’Índex IBP dona un valor de HGK = 50  
 
  
        “Bona ruta”             

     Amb la col·laboració de la Secció d’Esports de      
 


