
Amb el suport 

Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita 
Regidoria d'Esport 

 EL BERGUEDÀ  Sortida de tardor 
 27 i 28 d'octubre de 2018 

 

 

Gràcies per respectar el medi natural i no embrutar Caminar és salut  

 
Info.: els dijous de 21,30 a 23,00   /   tel.: 977 74 52 24 
 www.ccelaforadada.cat  
 centreexcursionista@ccelaforadada.cat  
 facebook.com/Club Excursionista la Foradada  

Atenció: 
� si ets soci del CCEF i tens la llicència federativa d'aquest any 2018, el preu és 63 € 

� si ets soci del CCEF i no tens la llicència federativa d'aquest any 2018, el preu és 67 € 

� si no ets soci del CCEF i tens la llicència federativa d'aquest any 2018, el preu és 82 € 

� si no ets soci del CCEF i no tens la llicència federativa d'aquest any 2018, el preu és el 

general de 87 €. 

 Fonts del Llobregat - Castellar de N'Hug 
 Presa de La Baells 
 Museu de les mines de Cercs 
 Tren del ciment - Jardins Artigas - Museu del ciment 
 
Enguany anirem a la comarca del Berguedà (capital, Berga), a una terra que sempre ens sembla molt remota. Visitarem 

dos museus: el Museu de les mines de Cercs, entrarem una mica a la mina, i el Museu del ciment a La Pobla de Lillet. I 

també una obra de Gaudí: els Jardins Artigas. Farem un petit viatge en un tren de joguina: el tren del ciment. Visitarem 

una presa per dins: la Presa de La Baells. Passejarem per Castellar de n'Hug, emmirallant-nos en les famoses Fonts del 

Llobregat i comprant, si volem, croissants GEGANTS. 

 

Dissabte, 27 d'octubre Diumenge, 28 d'octubre 

- Sortida a les 06,00 (Avinguda Catalunya)    La Ràpita --> Presa de La Baells 

 

- 10,30 Visita guiada a la Presa de La Baells 
- 12,30: Visita al Museu de les Mines de Cercs. Visita guiada a  
             l'interior de la mina. 
- Cap a les 14,00: Dinar a la Font del Roure (de motxilla). 
 
- Per la tarda, visita a La Pobla de Lillet (una hora). 
- Arribada a l'Alberg. 
- Petita degustació a Castellar de n'Hug. Visita al poble. 
- Sopar. 

- Aixecar-se a les 8,00 
 

- 08,45 Esmorzar. En acabar, anar cap a l'autocar i carregar  
            bosses i motxilles. 
- 9,30: autocar fins a l'estació del Tren del Ciment de La Pobla de  
           Lillet. 
- 10,00 Arribada a l'estació i començament de les visites. 
- 13,45 Dinar a l'Alberg La Closa 
- 14, 45 Petita excursió visitant les Fonts del Llobregat. 
- 16,30 Autocar. Tornada a casa. (Pararem en àrea de servei) 

 
Transport 
� Autocars Segui 
 
Menjars 
� Dinar dissabte: cal portar-lo de casa, però NO cal carregar-

lo a la motxilla. Dinarem a la Font del Roure a la vora del 
Museu de les Mines. (Hi ha taules i bancs de pedra).  

� Sopar de dissabte, esmorzar de diumenge i dinar de 
diumenge a l'Alberg La Closa de Castellar de n'Hug. 

Pernoctació 
� Alberg La Closa de Castellar de n'Hug en règim de pensió 

completa. (sopar dissabte, dormir, esmorzar  diumenge, dinar diumenge). 

� Cal portar tovallola. NO cal portar ni sac, ni llençols ni 
coixinera. 

 
Roba i material 
Caldrà mirar el temps que farà i anar preparats 
� Si ha plogut recentment, pensem que ens podem mullar el 

calçat. Calçat còmode. 
� Pensar en alguna peça de roba per si fa vent fort o plou. 

Despesa 
� Preu general de la sortida: 87 € 

Aquest preu inclou: 

• pensió completa a l'Alberg La Closa 

• l'autocar 

• visites guiades, no guiades i tren del  

• ciment 

• l'assegurança ARTIC de dos dies. 
 
Informació i inscripcions:  
 
Anna Roca                 619 47 84 45 
Gregorio Muñoz         671 33 88 49 
Blanca Masià             649 76 03 91 
(Disposem de 54 places) 
 
 
 

 

ATENCIÓ: 
 
L'autocar no arriba bé a l'Alberg La Closa.  
Cal caminar 400 metres per un carrer asfaltat sense cap 
problema. Es recomana portar les pertinences millor en 
una motxilla que en una maleta amb rodes. 


