
                                       
                                     

                                                                                                      

16 de setembre de 2018  
 

7ª ETAPA: Monistrol de Calders - Navarcles 
 

Sortida: A les 7 del matí del Prat  
 
ITINERARI 

 
A  ¾ de 7 h del matí l’autocar recollirà uns companys al Valle de Hebrón 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 i C-55,  l’autocar ens portarà a Calders i en el restaurant 
Sodevila esmorzarem, després tornarem a pujar a l’autocar i en deixarà a Monistrol de Calders allà 
iniciarem el recorregut a peu. 
   
Recorregut aproximat de l’autocar fins el punt d’inici de l’etapa:  79 km. 
 
Distància ja recorreguda a peu del GR – 3, des de l’inici a Vidrà: 91,68  km. 

 
Iniciarem l’etapa a Monistrol de Calders (457 m) amb uns 2,5 km de pujada primer per un camí ample 
i després per un corriol fins a trobar el camí forestal. 
 
2,4 km Barri d’entrada a la masia Mussarra (674 m), la resta de l’etapa es tot baixada suau. 
 
8,4 km Masia L’Estrada (416 m), es un recorregut per dins el bosc. 
 
9,3 km Masia Llussià (347 m) Cal recordar que el 19 de gener del 2014 ja vàrem passar per aquesta 
masia fent el Camí del bisbe i abat Oliba, anàvem pujant de Sant Benet de Bages cap a Calders. 
 
10 km  Ermita de Sant Pere de Viladecavalls (340 m), queda una mica allunyada del traçat de l’etapa. 
 
11,2 km  L’Angle (273 m) la masia ens queda a la nostre dreta. 
 
13,00 km  Navarcles (255 m), Bar Tipi y Gamba (C/ Badalona, 42)  a on dinarem, procurarem que 
l’autocar estigui aparcat prop del restaurant i així puguem deixar en ell motxilles i bastons. 
 
Us adjunto la llista dels plats que ens ofereixen, i per tal de facilitar la feina al personal del restaurant 
us demano que ens digueu quins plats escolliu. 
 
En acabar el dinar si s’escau podem arribar-nos fins el llac i ja amb l’autocar retornarem al Prat i 
Barcelona. 
 
Valoració de la dificultat d’aquest recorregut segons IBP Índex   HGK = 52   
 
“Bona ruta”    


