
                             
                                     

                                                                                                      

20 de febrer de 2022  
 

27ª ETAPA: Prenafeta - Montblanc  
 

Recorregut: 7,9 Km  Durada (aprox.): 2 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 AP-2 , pararem per esmorzar en l’Àrea de servei del 
Penedès, després l’autocar ens portarà per la sortida de Montblanc i finalment arribarem al poble 
de Prenafeta, tot seguit iniciarem el recorregut a peu cap a Montblanc. 
 
Recorregut aproximat de l’autocar fins el punt d’inici de l’etapa:  116 km. 
Distància ja recorreguda a peu del GR - 3 / GR-175, des de l’inici a Vidrà: 379,72 km. 
 
A Prenafeta (498 m) iniciarem el recorregut en la part alta del poble el travessant en direcció oest   
i poc abans de la sortida girarem a la dreta per anar a buscar la riera. 
 
1,8 km Ermita de Santa Anna, es una església d’estil gòtic del segle XIV que formava part d’un 
antic monestir agustinià.  
 
5,8 km  Riu d’Anguera (309 m) 
 
7,4 km  Pont Vell de Montblanc sobre el Riu Francolí (330 m) ja estem a les portes de la població. 
 
7,9 km  Oficina de Turisme de Montblanc (335 m) En arribar anirem a visitar l’església de Santa 
Maria ja que l’horari de visita es de 11 – 13 i de 4 – 6 de la tarda, després dinarem pels voltants 
de l’església de San Francesc, el que ens quedi de la tarda voltarem pel barri antic. 
 
A una hora que ja fixarem quedarem a on tinguem l’autocar per retornar al Prat i Barcelona.  
 
En aquesta etapa l’Índex IBP dona un valor de HGK = 30     
  
 
       “Bona ruta”   

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


