
                                        
                                     

                                                                                                      

15 de setembre de 2019  
 

17ª ETAPA: Vilanova de l’Aguda – Ponts - Oliola  
 

Recorregut: 15,17 Km  Durada (aprox.):  5 h 30 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 , pararem per esmorzar en l’Àrea de servei de Jorba, 
després l’autocar ens portarà fins a Vilanova de l’Aguda a on iniciarem el recorregut a peu. 
 
Recorregut aproximat de l’autocar fins el punt d’inici de l’etapa:  119 km. 
 
Distància ja recorreguda a peu del GR – 3, des de l’inici a Vidrà: 242,68 km. 
 
Iniciarem l’etapa a Vilanova de l’Aguda (383 m) i seguirem en sentit nord el “Camí de Formiguera”. 
 
2,4 km  Deixem la carretera i iniciarem un corriol (478 m) 
 
4,6 km  Ermita de Sta. Maria dels Arquells (544 m) llàstima que esta poc cuidada. Seguirem per un    
             camí carreter. 
 
5,1 km  Mas del Castellà (518 m) es un gran mas actualment abandonat. 
 
7,6 km  Granges de porcs de Ramon Armengol (385 m). Poc més endavant iniciem una forta pujada. 
 
9,0 km  Església romànica de St. Pere (S. XI) (478 m), una mica més a munt hi ha el Tossal de les   
             Forques. Intentarem contactar amb els Amics de St. Pere per tal de poder visitar l’interior de  
             l’església. 
 
10,0 km  Ponts (360 m) població de la Noguera d’uns 2.600 habitants. Si s’escau hi dinarem en  
               l’Avinguda del Passeig, després creuarem la població en sentit sud i seguirem un camí   
               carreter de terra. 
 
13,5 km  Deixarem el camí de terra i entrarem a la carretera LV-3134 (384 m), continuem en direcció  
               sud. 
 
15,17 km  Oliola (410 m) es una petita població de tan sols 40 habitants que esta encimbellada dalt  
                 un turó. 



 
                Aquí hi trobarem l’autocar que ens retornarà al Prat i Barcelona.  
  
                Aquesta etapa l’Índex IBP dona un valor de HGK = 53.     
 
 
                         “Bona ruta”    
 

                  Amb la col·laboració de la Secció d’Esports de      


