
                                       
                                     

                                                                                                      

7 d’abril de 2019  
 

14ª ETAPA: Castellvell de Solsona – Pinell de Solsonès 
 

Recorregut: 15,67 Km  Durada (aprox.):  5 h 40 min. 
 

Sortida: A les 7 del matí del Prat  
 
ITINERARI 

 
A  ¾ de 7 h del matí l’autocar recollirà uns companys a la Vall d’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 Súria per esmorzar en el 
Bar El Casino del Parc Macay i Viader, després l’autocar ens portarà a Cardona a on iniciarem el 
recorregut a peu. 
 
Recorregut aproximat de l’autocar fins el punt d’inici de l’etapa:  95 km. 
 
Distància ja recorreguda a peu del GR – 3, des de l’inici a Vidrà: 198,34 km. 
 
Iniciarem l’etapa a Solsona (692 m) i ens dirigirem cap el Castellvell, tenim una forta pujada. 
 
1,2 km  Castellvell (841 m), si el temps ens acompanya tindrem una esplèndida vista sobre tota la 
comarca. 
 
2,8 km  Carretera C-149 (834 m) seguirem per aquesta carretera uns 2 km. 
 
4,15 km  Deixem la C-149 i seguirem per un camí a la nostre esquerra. 
 
6 km  Cal Oriols (818 m), es una masia que ens queda a la nostre dreta. 
 
8,2 km  Cal Viladric (826 m) es una gran masia molt ben arreglada i el camí passa pel mig. 
 
10,2 km  Cal Cària (773 m) 
 
12,1 Cal Tonicoll (696 m) 
 
15,67 km  Pinell de Solsonès (645 m) en aquest indret tan sols hi ha l’església de Sant Miquel i al 
costat la rectoria. Aquí trobarem l’autocar que ens ha de portar al Prat i Barcelona. 
 
Aquesta etapa l’Índex IBP dona un valor de HGK = 57.   
 
                          “Bona ruta”    


