
                                       
                                     

                                                                          

                                                               

21 de gener de 2018  
 

1ª ETAPA: Vidrà – Santuari dels Munts 
 

Recorregut:  18,2 Km    Horari (aprox.): 7,15 h  

 
Sortida: A les 7 del matí de l’Ada. Verge de Montserrat  (El Prat)  

 
 
ITINERARI 
 
A  les 7,00 h del matí l’autocar recollirà personal en El Prat de Llobregat Carrer Lleida / Plaça de 
Catalunya a les 7,10 h recollirem altres companys en el pàrquing de RENFE,  zona de Ca l’Alaio i a 

les 7,20 recollirem la resta de companys al Valle de Hebrón en la parada que hi ha al costat del 
poliesportiu en front de l’Hospital. 
Tot seguit continuarem el viatge per la AP-7 i C-17 cap a Sant Quirze de Besora i Vidrà a on 
esmorzarem en el Bar dels Caçadors, després iniciarem el recorregut a peu. 
 
Recorregut aproximat de l’autocar fins el punt d’inici de l’etapa: 116 km. 
 
Distància ja caminada del GR – 3, aquesta és la primera etapa per tant:   0 km. 

 
Iniciarem el recorregut en la plaça del petit poble de Vidrà (987 m) en direcció a Sta. Maria de Besora.   
 
0,6 km  Coll de Vidrà, deixem la carretera i seguim un camí a la nostre esquerra que passa entre 
prats i poc a poc es va enfilant. Trobarem un trencall a mà esquerra que va al Santuari de Bellmunt. 
 
5,1 km  Mas del Bosquetell (982 m) totalment enrunat. 
 
7,5 km  Bac del Serrat (751m) 
 
9,0 km  Veïnat de la Foradada (558 m) 
 
10 km  Sant Quirze de Besora (561 m) Travessarem tota la població i passarem pel pont sobre el riu 
Ter, passarem per sota l’autovia que va cap a Ripoll, tindrem de caminar 1,5 km per la carretera.  
 
12,2 km  El Serradet (601 m) 
 
12,6 km  Deixem la carretera que va a St. Agustí de Lluçanès i agafarem un camí ample a la nostre 
esquerra. 
 
13,9 km  Solallong (667 m) seguim un camí paral·lel a la riera del mateix nom, que va pujant 
suaument. En aquesta zona hi han grans granges de porcs. 
 



 16,1 km  El Portell Estret (774 m), deixarem el camí carreter i seguirem per uns prats a on hi 
pasturen vaques i iniciarem una forta pujada per un corriol. 
 
18,2 km  Santuari de la Mare de Déu dels Munts (1047 m) es un petit nucli habitat a on hi ha una 
església amb hostatgeria. Si el dia es clar tindrem una esplèndida vista del Cadí, el Pirineu, el 
Cabrerès, el Montseny, etc. Allà hi trobarem l’autocar que ens ha de retornar a Barcelona i al Prat. 
 
 
 
Valoració de dificultat d’aquesta etapa segons IBP Index, HGK = 73                       
 
Aquesta valoració que a partir d’ara anirem indicant, es basa en les dades que ens facilita el Track, 
longitud de l’etapa, orografia del terreny, pujades, baixades nivell de pendents, etc. i a través d’uns 
càlculs matemàtics arriba finalment a un valor que en aquest cas és el que hem indicat. 
 
Hi han altres paràmetres que també influeixen en el nivell de dificultat que pot comportar el 
recorregut, com son puntualment la climatologia, calor, fred, pluja, vent, altres factors son de caire 
personal, estat de salut, fortalesa, nivell d’entrenament, etc. 
 
A partir d’aquesta valoració i comparant amb els valors d’altres etapes un pot saber per l’experiència 
personal la dificultat que suposadament li pot representar un determinat recorregut. 
 
Com a referència recent la valoració de l’etapa Benifallet – Paüls dels Ports, en base al mateix 
sistema de càlcul va ser de HGK = 68 , per tant la propera es una mica més exigent que la del passat 
dia 17 de desembre 2017.     
 
 “Bona ruta” 


