
                                       
                                     

                                                                          

                                                               

18 de març de 2018  
 

3ª ETAPA: Puigví – Collet de la Creu de Casamiquela  
 

Recorregut:  13,65 Km    Horari (aprox.): 5,30 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, esmorzarem en una àrea de servei de l’Eix 
transversal C-25, després agafarem la carretera BV-4602 que va a Santa Cecília de Voltregà i 
l’autocar ens deixarà al petit poblet de Puigví a on iniciarem el recorregut a peu. 
 
Recorregut aproximat de l’autocar fins el punt d’inici de l’etapa: 92 km. 
 
Distància ja caminada del GR – 3, des de Vidrà: 34,67  km. 
 
En l’anterior etapa teníem d’acabar el recorregut en el poble de Sant Bartomeu del Grau però no va 
se possible i decidirem sortir del traçat del GR-3 per acabar l’etapa a Puigví, encara que caminàrem 
1,76 km més fins casi Santa Cecília de Voltregà a on l’autocar ens va recollir per tornar a casa.  
 
Iniciarem el recorregut en el petit poble de Puigví (553 m) i anirem seguint la Riera de Sorreigs cap a  
la masia d’Angelats per retrobar el GR-3. 
 
0,8 km  Torrent de la Tura (539 m) iniciarem la pujada cap a l’ermita de Santa Perpètua.  
 
4,2 km  Ermita de Santa Perpètua (779 m) lleuger descens i continuarem pujant cap el poble de Sant 
Bartomeu del Grau. 
 
8,3 km  Sant Bartomeu del Grau (874 m) en el centre de la població hi ha un antic i gran edifici 
industrial que va pertànyer a la polèmica fàbrica de Puignaró, que finalment va tancar. 
 
9,3 km  Font de la Teula (830 m) 
 
12,3 km  Cruïlla amb la carretera C-154 (773 m) 
 
13,65 km  Cruïlla amb la carretera B-433 (789 m) estem a la zona del Collet de la Creu de 
Casamiquela a on finalitzarem l’etapa i trobarem l’autocar que ens ha de retornar a casa. 
 



Valoració de dificultat d’aquesta etapa segons IBP Índex, HGK = 56 
 
 “Bona ruta” 
 

Taula orientativa de la dificultat d’un recorregut 
 
 

 
 
 
Per emprar aquesta taula en primer lloc cal fixar el nivell de preparació física que creu que un te, per 
exemple: Media i dins aquesta columna la puntuació de 89 està entre 76 – 100  i a la dreta ens diu 
que aquesta etapa li resultarà: Dura. 
 
En el cas de la 3ª etapa del GR-3 que farem el diumenge dia 18 de març la puntuació es de 56 i si 
tenim una preparació física Media la dificultat del recorregut per aquesta persona serà: “Media”. 
 
Si la preparació física es Alta, el recorregut li resultarà Fàcil. 
 
Si la preparació física es Baja, per aquesta persona el recorregut li resultarà: Muy dura. 


