
                             
                                     

                                                                                                      

15 de desembre de 2019  
 

20ª ETAPA: Altet – Tàrrega – Verdú - Guimerà  
 

Recorregut: 19,37 Km  Durada (aprox.):  7 h  
 

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 Altet (Urgell) a on iniciarem el recorregut a peu. 
 
Recorregut aproximat de l’autocar fins el punt d’inici de l’etapa:  110 km. 
 
Distància ja recorreguda a peu del GR – 3, des de l’inici a Vidrà: 291 km. 
 
Iniciarem l’etapa a Altet (364 m) en la plaça del poble seguint un camí de terra.  
 
2 km  Creuament de la carretera C-14 (340 m) seguirem recte. 
 
6,4 km  Tàrrega (371 m) entrarem a la població, creuarem la via del tren i tot seguit ens 
dirigirem al nucli antic i l’entravessarem en direcció sud. 
 
7,7 km  Estem a la sortida de Tàrrega (365 m) 
 
11,2 km  Verdú (419 m) en aquesta població hi podríem dinar del que cada un porti. 
Seguirem per un camí de terra entre camps de cultiu. 
 
18,85 km  Guimerà (558 m) arribarem a aquesta població per la zona del castell i l’església 
situades a la part més alta del poble, descendirem pels empinats carrers fins arribar a la 
riba del Riu Corb. 
En aquest poble de Guimerà hi trobarem l’autocar que ens retornarà al Prat i Barcelona.  
 
Aquesta etapa és molt plana, l’Índex IBP dona un valor de HGK = 57            “Bona ruta”   

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


