
                                       
                                     

                                                                                                      

28 d’octubre de 2018  
 

8ª ETAPA: Navarcles – Santpedor - Callús 
 

Recorregut: 19,86 Km  Horari (aprox.): 6 h 
 

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 Navarcles i esmorzarem en 
el bar Tip i Gamba, després des d’allà mateix iniciarem el recorregut a peu. 
   
Recorregut aproximat de l’autocar fins el punt d’inici de l’etapa:  65 km. 
 
Distància ja recorreguda a peu del GR – 3, des de l’inici a Vidrà: 104,68 km. 
 
Iniciarem l’etapa a Navarcles (246 m) i ens dirigirem cap a la zona del llac en la Riera de Calders. 
 
1,0 km  Carretera N-141 (227 m) que ve de Calders, la travessarem i seguirem cap a unes indústries, 
passarem per entre unes naus, seguirem un camí carreter. 
 
2,2 km  Pont de Cabrianes (231 m), al costat del pont nou veurem l’antic que varen enderrocar. 
 
2,7 km  Deixem la carretera B-451 i seguirem a la nostre esquerra un camí forestal, durant 2,1 km 
passarem per dins el bosc. 
 
4,8 km  Mas de les Oliveres (275 m) es una gran casa. Ara passarem per un tunel la C-16 que va de 
Manresa a Berga, poc després passarem a tocar d’una discoteca i entrarem en un polígon industrial. 
 
5,9 km  Polígon La Serreta (271 M), el travessarem en direcció nord-oest.  
 
6,1 km  Per un túnel passarem per sota la C-25, seguirem un camí a la nostre dreta fins arribar a la 
carretera B-4511. 
 
7,5 km  Sèquia que va de Balsareny fins a el llac de l’Agulla de Manresa, es va construir el segle XIV, 
te una longitud de 26 km i un desnivell de tan sols 10 metres entre l’inici i el final. correspon al 0,04 % 
d’inclinació.  Seguirem pel costat de la Sèquia en un tram de 2,2 km. 
 
9,7 km Carretera B-4511 (288 m) ara tindrem de seguir la carretera uns 3 km i travessarem 
Santpedor. 



12,3 km  Ermita de Sant Francesc (316 m) situada a les afores de la població. El camí si no ha plogut 
és molt polsós.  
 
16 km  Ermita de la Mare de Déu de Joncadella (256 m) hi ha l’església i un ampli restaurant, en el 
jardins de l’entorn hi podrem dinar. 
 
18,1 km  Sant Martí de Torruella (260 m) es tracta d’una església i un conjunt de xalets molt bonics. 
Baixarem a la carretera i la seguirem durant poc més d’un kilòmetre fins entrar a la població  
 
19,86 km  Callús (262 m) allà hi trobarem l’autocar que ens retornarà al Prat i Barcelona. 
 
 
Valoració de la dificultat d’aquest recorregut segons IBP Índex   HGK = 54   
 
“Bona ruta”    


