
                                           
EXCURSIÓ DE NADAL de la SECCIÓ 

MUNTANYA al SANTUARI DE 

CORBERA(Berguedà) 

Dia:  17 de desembre del 2022 
 
Lloc de sortida: Aparcament del Parc Catalunya     Hora:   7h. 
 
UN ANY MÉS LA SECCIÓ MUNTANYA ORGANITZA PELS VOLS DE NADAL 
LA TRADICIONAL EXCURSIÓ PER PORTAR EL PESSEBRE A UN INDRET 
ATRACTÍVOL DE LES NOSTRES CONTRADES I CELEBRAR-HI LA FESTA 
DE NADAL.  
AQUEST ANY 2022, ANIREM AL SANTUARI DE CORBERA (Berguedà) I 
COMPTAREM AMB LA PARTICIPACIÓ DE LA SECCIÓ MUNTANYA I LA 
CORAL “LA CARENA”. 
 
DETALLS DE L’EXCURSIÓ: 
 
Sortirem de Sabadell a les 7h. del matí de l’aparcament del Parc Catalunya. 
Anirem amb autocar a Espinalbet on pensem arribar a les 8h 15 min. 
Esmorzarem al restaurant Els Roures i repartirem un tall de coca de forner del 
forn de pa Can Vilalta de Gironella. 
Un cop esmorzats, ens dividirem en dos grups, els excursionistes per un costat i 
els que no vulguin o no puguin caminar tant per un altre. 
El grup excursionista tornarem a pujar a l’autocar a les 9h. i anirem fins el Rasos 
de Peguera. Un cop aquí, començarem la caminada per un itinerari que ens durà 
cap als Rasos de Dalt, el Pedró, Coll de Creu Cabrer, Rasos de Baix, Collada de 
Rasets, Torre dels Enginyers, Roca d’Auró, Cogulló d’Estela, Font de Tagast, 
Les Planes i Santuari de Corbera on està previst arribar a les 13 h. 
Després de la celebració, acabarem de baixar en aproximadament mitja hora a 
Espinalbet on ens esperarà l’autocar. 
Per altre banda el grup que no vulgui fer l’excursió llarga, podrà allargar 
l’esmorzar, i pujar a peu des del Restaurant els Roures fins al Santuari de 
Corbera . SI part d’aquest grup no vol pujar a peu fins al Santuari, disposarem 
de cotxes per poder arribar-hi sense caminar. Del restaurant els Roures fins el 
Santuari hi ha uns tres quarts d’hora de pujada. 

En el Santuari i tots plegats celebrarem les festes de Nadal amb un 
petit concert de la coral La Carena, cantada popular de nadales 
i després de dinar , torrons, neules i cava per tothom qui en 
vulgui.    



  

Temps efectiu: 4 h  dels Rasos fins al Santuari i 30 min. 
del Santuari fins els Roures  .  Distància: 12 Km. 
Desnivells: Pujada: 300 m. que serien 410 si és puja a la 
Roca d’Uró i el Cogulló d’Estela. 
Baixada: 750 m. 
Dificultat: Entre fàcil i moderada per gent acostumada a fer 
muntanya. La pujada opcional a la Roca d’Uró i al Cogulló 
d’Estela es fa per alguns trams de grimpada equipats amb 
cadenes. 
Transport: Autocar        Places: 55 

Preu inscripció:   socis: 22 €   no socis: 28 € 

Condicions:   Per participar a l’excursió cal tenir una 
assegurança de muntanya. 
 

Nota: Ens reservem la possibilitat de fer canvis en l’itinerari en 
funció de possibles dificultats per problemes meteorològics. 

 
Inscripcions a Secretaria fins el dia 15 de 
Desembre. 

          
 


