
                                         
                                     

                                                                                                      

3 d’abril de 2022  
 

28ª ETAPA: Montblanc – Ermita de Sant Joan - 

Poblet  
 

Recorregut: 9,7 Km  Durada (aprox.): 3 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 fins a Montblanc i tot seguit iniciarem el recorregut a peu 
cap a l’Ermita de Sant Joan de la Muntanya i el Monestir de Poblet. 
 
Recorregut aproximat de l’autocar fins el punt d’inici de l’etapa:  111 km. 
Distància ja recorreguda a peu del GR - 3 / GR-175, des de l’inici a Vidrà: 387,62 km. 
 
A Montblanc (346 m) iniciarem el recorregut  a tocar de la Muralla en el indret del “Foradot”, la 
seguirem uns 200 m. en direcció oest.  
0,26 km  Inici d’una pista forestal, just sota d’un pont, la seguirem al costat d’una riera. 
 
1,6 km  Deixem la pista i agafarem un corriol a la nostre dreta (419 m) que es va enfilant fins 
arribar a l’Ermita. 
 
3,1 km  Ermita de Sant Joan de la Muntanya (595 m) es força gran, te moltes sales, esta ben 
cuidada i en certes èpoques hi van fer estada ermitans.  Farem la “parada de la poma”  
 
5,4 km  Ermita de la Santíssima Trinitat (579 m) hi han alguns edificis de serveis en el seu entorn,  
es un lloc molt concorregut els dies festius. El camí passa una mica apartat i tan sols la veurem 
de lluny estant. 
 
9,71 km  Monestir de Poblet, en els jardins d’aquest recinte hi dinarem. 
 
En aquesta etapa l’Índex IBP dona un valor de HGK = 54     
  
“Bona ruta” 
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