
                             
                                     

                                                                                                      

19 de gener de 2020  
 

21ª ETAPA: Vallbona de les Monges - Guimerà  
 

Recorregut: 13,6 Km  Durada (aprox.):  3,5 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 Vallbona de les Monges (Urgell, Lleida) a on 
iniciarem el recorregut a peu cap a Rocafort de Vallbona, Nalec, Ciutadilla i Guimerà. 
 
Recorregut aproximat de l’autocar fins el punt d’inici de l’etapa:  124 km. 
 
Distància ja recorreguda a peu del GR – 3, des de l’inici a Vidrà: 311 km. 
 
A les 10 del matí tenim previst realitzar la visita guiada al Monestir de Vallbona, veurem en 
primer lloc un vídeo i després farem la visita a diferents sectors del cenobi.  
En acabar la visita que en total podrà durar una hora, els senderistes iniciaran el recorregut 
a peu cap a Guimerà i la resta pujaran a l’autocar que els portarà també a Guimerà, on 
podran fer una visita guiada pel Sr. Sebastià que es va oferir per acompanyar-nos. 
 
Els que facin la ruta a peu, iniciarem l’etapa a Vallbona (486 m) sortint del costat del 
Monestir en direcció nord, inicialment tenim una mica de pujada però tot seguit iniciarem un 
descens. 
 
4,6 km  Rocafort de Vallbona (422 m) estem ja a la riba del riu Corb, seguirem per terreny 
planer. 
 
6,6 km  Nalec (432 m) deixarem aquest petit nucli habitat a la nostre dreta. 
 
9,5 km  Ciutadilla ( 498 m) te un castell en la part alta de la població i els carrers d’estil 
medieval.  
 



13,6 km  Guimerà (491 m) calculem que hi arribarem entre les 2,30 i les 3 de la tarda i allà 
en el Restaurant Sant Jordi retrobarem la resta del grup que ha fet una visita guiada per la 
població i dinarem tots junts. 
Un cap haguem dinat pels vols de les 4,30 h pujarem a l’autocar que ens retornarà al Prat i 
Barcelona.  
 
Despesa econòmica: 16,- € de l’autocar,  5,- € de la visita al Monestir i 15,- € del dinar, per 
tant en total seran: 36,- € /persona 
 
Aquesta etapa és molt plana, l’Índex IBP dona un valor de HGK = 40      
 
       “Bona ruta”   

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


