
                                      
                                    

                                                                         
                                                              

18 de febrer de 2018 

2ª ETAPA: Els Munts – Sant Bartomeu del Grau

Recorregut:  21,9 Km    Horari (aprox.): 8,45 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 Agustí de Lluçanès i en el Restaurant 
del Collet esmorzarem, després l’autocar ens deixarà al Santuari dels Munts a on iniciarem el 
recorregut a peu.

Recorregut aproximat de l’autocar fins el punt d’inici de l’etapa: 112 km.

Distància ja caminada del GR – 3, des de Vidrà: 18,2  km.

Iniciarem el recorregut a la plaça del Santuari de la Mare de Déu dels Munts (1045 m) seguirem la 
carretera uns 200 mts. i agafarem un camí a l’esquerra en direcció sud. 

 1 km  Pedrò de l'Àngel de la Guarda (1003 m)

2 km  Pedrò de Sant Isidre (867 m)

6,1 km  Collet de Sant Martí (875 m)

8,3 km  Ermita de Santa Llùcia de Sobremunt (936 m)

10 km  Coll de Baulenes (857 m)

12 km  Castell de Boltregà (781 m) iniciarem una zona molt revirada del camí.

15,4 km  Torrent de Soleix (550 m) Masies d'Engelats, el camí fa pujada.

18,8 km  Ermita de Santa Per pètua (765 m)

21,9 km  Sant Bartomeu del Grau (892 m) 



Aquí hi trobarem l’autocar que ens ha de retornar a Barcelona i al Prat.

Valoració de dificultat d’aquesta etapa segons IBP Index, HGK = 80                      

 “Bona ruta”


