
                                       
                                     

                                                                                                      

17 de juny de 2018  
 

6ª ETAPA: Moià – Monistrol de Calders 
 

Recorregut:  Blau 11,8 Km  o  Vermell 13,4 Km   
Sortida: A les 7 del matí del 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 , C-17 i C-59,  l’autocar en deixarà a Moià, allà 
esmorzarem en el bar del Casal 
   
Recorregut aproximat de l’autocar fins el punt d’inici de l’etapa:  68 km. 
 
Distància ja caminada del GR – 3, des de l’inici a Vidrà: 78,18  km. 
 
Iniciarem el recorregut a peu en el mateix poble de Moià (698 m) 
 
En aquesta etapa podem optar per dos recorreguts el “Blau” o ve el “Vermell”  
 
Recorregut BLAU segueix sempre per pista forestal de terra.    Te una valoració  HGK = 36 
 
8,7 km Mas La Coma (502 m), no hi ha cap altre element destacable en el recorregut. 
 
11,8 km  Monistrol de Calders (455 m), pertany a la comarca del Moianès i te una població d’uns 700 
habitants. En diferents indrets del poble hi han situades escultures procedents de la donació que va 
fer un personatge important que havia nascut en aquest poble. 
 
Recorregut VERMELL segueix també una pista forestal però passa proper a unes masies. 
 
4,2 km  Ermita de la Mare de Déu de la Fesca (567 m) 
 
5,9 km  Ermita de Sant Pere de Marfà (580 m) 
 
8,1 km  Mas El Xei (492 m) 
 
13,4 km  Monistrol de Calders (455 m)  aquí trobarem l’autocar que ens portarà a Barcelona i al Prat.  
  
Valoració de la dificultat d’aquest recorregut segons IBP Índex   HGK = 41   
 
Sobre el terreny  decidirem quin dels dos recorreguts farem.                             “Bona ruta” 


