
                                       
                                     

                                                                                                      

16 de desembre de 2018  
 

10ª ETAPA: Camps - Salo 
 

Recorregut: 15,8 Km  Horari (aprox.):  5,45  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 ,C-55 i BV-3008,  l’autocar ens portarà a Camps 
(Fonollosa)  comarca del Bages, allà esmorzarem en el local social del poble, després des d’allà 
mateix iniciarem el recorregut a peu. 
   
Recorregut aproximat de l’autocar fins el punt d’inici de l’etapa:  75 km. 
 
Distància ja recorreguda a peu del GR – 3, des de l’inici a Vidrà: 137,86 km. 
 
Iniciarem l’etapa a Camps (610 m) i seguirem en direcció nord-oest deixant el petit nucli de cases, a 
uns 400 mts. passarem pel costat de Can Fadrí Jaumet, seguirem en lleugera pendent per un camí 
carreter pel mig del bosc. 
 
3,1 km  Collet de Cal Saperes (832 m) a partir d’aquest punt el camí va fent suaus ondulacions en un 
tram de 5 km. 
 
3,8 km  Cal Vila (832 m) es un gran mas que deixem a la nostre esquerra. 
 
4,8 km  Cal Morera (835 m) també el deixem a la nostre esquerra. Creuarem una carretera i seguirem 
recte endavant per un camí carreter però no en tan bon estat, al cap d’uns 2 km agafarem un corriol 
molt embrossat en un tram d’uns 200 mts. i sortirem en un coll. 
 
6,6 km  Castelltallat, (La Casanova) aquí hi ha un restaurant que els dies feiners està tancat, no 
sabem con el trobarem el diumenge. Molt a prop d’aquí a dalt el turó hi ha un observatori astronòmic i 
al seu costat l’església de San Miquel. Seguirem un tram de carretera de aproximadament 1 km i 
agafarem un altre camí carreter a la nostre esquerra. 
 
9,5 km El Codony es una gran masia en fase de remodelació. Continuant el camí baixarem a la riera. 
 
11,3 km  Cal Fuster (540 m) passarem pel pati de la casa i després per un petit pont. 
 



11,7 km  Claret dels Cavallers (560 m) es un conjunt molt interessant de grans edificis en el que hi ha 
adossada l’església de Sant Pere, sembla que havia pertanyut als Cavallers de Sant Joan de 
Jerusalem. El camí passa per entre els edificis. Arribarem al Pla de Ca l’Avena i a partir d’aquí el 
camí inicia una baixada. 
 
14,4 km  L’Oriol (535 m) a uns 100 mts. deixarem el camí ample per seguir un corriol a la nostre 
esquerra que s’enfila una mica per continuar amb baixada fins sortir a la carretera a tocar del poble. 
 
15,8 km  Salo (495 m) pertany al municipi de Sant Mateu de Bages. Conjunt de poques cases i 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 = 70 
 
 
“Bona ruta”    


