
                                        
                                     

                                                                                                      

27 d’octubre de 2019  
 

18ª ETAPA: Oliola - Agramunt  
 

Recorregut: 16,6 Km  Durada (aprox.):  6 h  
 

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 Oliola (La Noguera) a on iniciarem el recorregut a peu. 
 
Recorregut aproximat de l’autocar fins el punt d’inici de l’etapa:  131 km. 
 
Distància ja recorreguda a peu del GR – 3, des de l’inici a Vidrà: 257,8 km. 
 
Iniciarem l’etapa a Oliola (410 m) i seguirem la carretera de les Puelles en sentit sud-oest. 
 
2,8 km  Deixem la carretera i iniciarem un corriol a la nostra dreta que puja a un camp. 
 
3,2 km  Claret (513 m) es un antic mas molt gran, actualment en estat ruïnós, te incorporada una 
petita capella. Agafarem ara un camí carreter en direcció oest. 
 
5,0 km  Mas Vell (472 m) el deixem a la nostre esquerra, també en estat ruïnós. 
 
7,0 km  Mas de Palau (458 m) seguim el camí carreter. 
 
9,8 km  La Donzell (454 m) es una petita població de forma circular en que les pròpies cases fan de 
muralla, antigament tenia sols tres entrades. En el seu interior hi ha un laberint de petits carrers.  
 
15,03 km  Canal d’Urgell (325 m) El camí ja molt a prop d’Agramunt, creua el Canal. 
 
16,6 km  Agramunt (327 m) Població d’uns 5.300 habitants. Estem a la comarca de l’Urgell  
                Aquí hi trobarem l’autocar que ens retornarà al Prat i Barcelona.  
  
                Aquesta etapa l’Índex IBP dona un valor de HGK = 44   

        “Bona ruta”                 Amb la col·laboració de la Secció d’Esports de      


