16 de gener de 2022
26ª ETAPA: Monestir de Santes Creus - Prenafeta
Recorregut: 16,51 Km Durada (aprox.): 5 h 10 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 AP-2 , pararem per esmorzar en l’Àrea de servei del
Penedès, després l’autocar ens portarà per la sortida 11 de Vila-Rodona i finalment arribarem al
Monestir de Santes Creus, en aquesta sortida no el visitarem, ho deixem per un altre ocasió, tot
seguit iniciarem el recorregut a peu cap El Pla de Santa Maria i Prenafeta.
Recorregut aproximat de l’autocar fins el punt d’inici de l’etapa: 86 km.
Distància ja recorreguda a peu del GR - 3 / GR-175, des de l’inici a Vidrà: 363,21 km.
A Santes Creus (279 m) iniciarem el recorregut per un tram d’uns 300 metres de carretera en
sentit cap a Vila-Rodona i agafarem un camí carreter a la nostre dreta en forta pendent, arribant
finalment a un altiplà.
3 km Barraca Gran de la Capona (368 m) es una construcció molt gran de pedra seca que val la
pena veure-la. Continuarem per una zona plana i boscosa.
8,1 km Pla de Santa Maria (377 m) petit poble d’unes 2.300 persones i el seu Carrer Major, pel
que passarem, te un aspecte medieval amb uns arcs que uneixen els dos costat del carrer.
11,3 km Figuerola del Camp (478 m) el travessarem en direcció a la Serra de Jordà, el camí te
una forta pujada fins arribar a la carena.
16,51 km Prenafeta (464 m) aquí finalitzarem l’etapa i trobarem l’autocar que ens tornarà a casa.
En aquesta etapa l’Índex IBP dona un valor de HGK = 65
“Bona ruta”
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