
                                       
                                     

                                                                                                      

17 de febrer de 2019  
 

12ª ETAPA: Cardona – Pantà de Sant Ponç 
 

Recorregut: 13,03 Km  Durada (aprox.):  4 h 45 min. 
 

Sortida: A les 7 del matí del Prat  
 

COMENTARI 
 
Hem preparat aquesta sortida, cultural i esportiva, amb la intenció de que ens puguin acompanyar 
persones que normalment no fan les etapes a peu. 
A part de la visita a la Mina de Sal, que la farem tots junts, hem previst que les persones que no 
facin el recorregut a peu puguin visitar el Castell de Cardona, després dinarem tots junts en el 
Càmping La Ribera situat prop de la presa del Pantà de Sant Ponç. 
 
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, pararem en el poble de Callús per esmorzar en el 
Bar Stop, després l’autocar ens portarà a Cardona (Bages) en el Parc de la Muntanya de Sal, allà 
tenim previst iniciar la visita de la Mina a les 10 h, després pujarem altre cop a l’autocar i els que no 
tinguin previst fer l’etapa a peu podran anar a visitar el Castell de Cardona, en el centre del poble 
baixaran de l’autocar els que facin l’etapa a peu i ja iniciaran el recorregut, la resta de persones es 
quedaran en el autocar que les pujarà fins a dalt a l’entrada del Castell, hi ha una visita que s’inicia a 
les 11 h, no sabem si ens donarà temps de afegir-nos en aquest primer grup, la següent visita no és 
fins a les 13 h, el preu es de 6 €, en acabar la visita l’autocar portarà aquestes persones fins el Pantà 
de Sant Ponç per reunir-nos amb la resta del grup i dinar junts. 
   
Recorregut aproximat de l’autocar fins el punt d’inici de l’etapa:  107 km. 
 
Distància ja recorreguda a peu del GR – 3, des de l’inici a Vidrà: 169,45 km. 
 
Iniciarem l’etapa en el centre de Cardona (500 m) i seguirem en direcció nord baixant cap el pont 
sobre el riu Cardener. 
 
0,5 km  Pont sobre el riu Cardener (398 m) travessarem una zona bastant plana a on hi ha diverses 
masies i camps de conreu. 
 
4,5 km  Cal Garrigó (426 m) allà hi ha un establement de jardineria. 
 
6,9 km  Pont de Buida-sacs (442 m) és una obra civil molt espectacular dels segles XVII i XVIII. 



 
8,4 km  Clariana de Cardener (497 m) es un municipi que te les masies los escampades pel territori. 
 
10,2 km  Can Canet (476 m) es una gran masia que ens queda a la nostre dreta al altre costat del riu. 
 
12,4 km  Càmping La Ribera (513 m) situat al peu de la presa del Pantà de Sant Ponç. Aquí ens 
reunirem amb les persones que hagin visitat el Castell de Cardona i dinarem junts. 
 
Un cop haguem dinat pujarem a l’autocar que ens portarà fins a dalt la presa del pantà, després 
iniciarem el retorn al Prat i Barcelona. 
 
Aquesta etapa es molt curta i no te grans desnivells i el Índex IBP dona un valor de HGK = 38. 
 
“Bona ruta”    


