
 
 
 

 

 
 
 



 
 

 

PROGRAMA  

Dimarts 18 d’abril 
Sortida de Sabadell a les 7:30 h des de Plaça Catalunya, davant Hotel Sabadell 
Viatge en autocar (Recordeu que la mascareta és obligatòria durant tot el trajecte). 
 
Matí: Realitzarem la primera excursió dels tres dies. Anirem des de Berga  fins al pont de 

Pedret on agafarem la via verda, la qual ressegueix el riu Llobregat fins arribar a l’antiga 

colònia tèxtil de Cal Rosal. 

8.3 Km  

 +116/-315 metres de desnivell 

Tarda: Dinarem al restaurant Cal Pajares a Gironella i un cop dinats i després d’una breu parada 
a l’Hotel per deixar-hi les maletes, anirem a visitar el santuari de Queralt també anomenat “el 
balcó de Catalunya” el qual es troba a una alçada de 1200m. Allà farem un petit recorregut 
vorejant la muntanya en el que podrem observar la Cova, on es diu que va ser trobada la verge 
de Queralt, la Font del Bou i finalment arribarem a la capella de Sant Joan i al balcó de Garreta 
des d’on podrem gaudir de les vistes de la ciutat de Berga. Després, baixarem a peu fins a Berga 
seguint el camí marcat al llarg del qual anirem trobant les capelles de Sant Jacint, Sant Jaume i 
els Dolors. Arribada a l’hotel a mitja tarda. I sopar a l’hotel 
 
Dimecres 19 d’abril 
Matí:  Anirem des de la colònia de Cal Rosal resseguint el riu Llobregat fins a la colònia de 
Viladomiu Nou 
 
9.5 Km  

-149/-193 metres de desnivell 

 
Tarda:  Dinarem de nou al restaurant Cal Pajares i, en acabar, anirem cap a Berga on 

acompanyats d’un guia de la oficina de turisme de Berga realitzarem la visita cultural: “Un Tomb 

per Berga”, un recorregut circular bàsicament pel barri antic de la ciutat en el que podrem 

conèixer aquesta part de Berga i fer-nos una idea de la seva història i de les característiques 

urbanístiques i arquitectòniques. En el seu recorregut passarem pel carrer dels Àngels, la plaça 

de Sant Pere, la capella de la Pietat, entre d’altres indrets que de segur ens sorprendran. Sopar 

a l’Hotel 

Dijous 20 d’octubre 
Matí: Seguint el  nostre recorregut de les colònies reprendrem el camí on ho vam deixar el dia 
anterior i anirem de Viladomiu fins a la colònia Vidal. 
 
10 Km  

+280/-350 metres de desnivell 

 



Tarda: Dinarem a la mateixa colònia Vidal on, després de l’àpat, realitzarem una visita guiada 
amb la que podrem reviure el passat veient com era la vida i el treball en una colònia tèxtil als 
inicis del segle XX. Al llarg de la visita podrem veure com eren els diferents espais com l’escola, 
la fàbrica o els habitatges i conèixer la realitat que es va viure en un moment tant important 
per la industrialització del nostre país. 
 
Una vegada finalitzada la visita agafarem l’autocar  de tornada cap a Sabadell. 
 

 El programa de sortides podrà ser modificat, dependrà de les condicions 
meteorològiques i estat dels camins. 

 Cap de les excursions presenta dificultat tècnica al marge que ens trobem en un entorn 
de mitja muntanya. 

 Les excursions seran dirigides per Miquel Comes i Carles Llonch (guies de la UES). 
 

 

INFORMACIÓ D’INTERÈS 

Allotjament en règim de mitja pensió a l’HOTEL ESTEL de Berga 

Adreça: Crta. de Sant Fruitós, 39 08600 Berga 

Telèfon: (+34) 938 21 34 63 

Web: http://www. hotelestel.com/ 

 

Material imprescindible: 

- Motxilla per les excursions 

- Cantimplora (1 litre o més) 

- Ganyips i/o altres per picar 

- Samarretes/pantalons per fer activitat 

- Calçat de muntanya 

- Mitjons de muntanya  

- Crema solar 

- Ulleres de sol 

- Barret i/o gorra 

- Impermeable 

- Jaqueta i roba d’abric 

- Petita bossa amb les necessitats mèdiques de cadascú/na 

- Esmorzar del primer dia 

 

* Tingueu en compte la meteorologia i portar la roba adequada  a les condicions 

meteorològiques. 

 

Material recomanable: 

- Bastons de marxa (millor plegables). 

- Telèfon mòbil 

- Càmera de fotografiar/prismàtics 

 

Sense oblidar, tot allò necessari que penseu que us pot fer falta per passar 3 dies (2 nits) fora 

de casa! 

https://www.google.com/search?q=hotel+les+brases+adre%C3%A7a&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NDROKbHITbLUks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXsUpk5Jek5ijkpBYrJBUlFgOpRKDM4eWJANJpl-9KAAAA&ludocid=10242225698060497904&sa=X&ved=2ahUKEwjjsMrslMHiAhUMmxQKHXnOAlAQ6BMwEHoECAoQAw
http://www.hotelaran.net/


 

EL PREU INCLOU:  

 

- Transport, anada i tornada. 

- Tots els àpats, excepte l’esmorzar del primer dia  

-  Guiatge en totes les excursions 

-  Vistes guiades a Berga i a la Colònia Vidal 
 

IMPORTANT! 
- Cal informar-nos si sou celíacs, vegetarians o vegans 

- Cal estar federat/ada per la FEEC.  Els no federats/ades (modalitat A) cal que tramiteu 

l’assegurança temporal obligatòriament (+6,20€ els 3 dies) 

- Si teniu preguntes o consultes ens podeu enviar un correu a info@ues.cat 

 

Recordeu que heu de portar mascaretes, és obligada en els transports. 

PREU:  

- SOCIS: 315€ 

- NO SOCIS: 365€ 

- SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL: +40€ (es prioritzaran les inscripcions en habitació 

doble) 

Inscripcions: 

- 150€ de paga i senyal (abans del 28 de febrer) 

- Resta de pagament: abans del 3 d’abril 

 

En cas d’anul·lació: 

- Només es retornarà l’import íntegre per causes mèdiques justificades 

- Per cancel·lacions per altres motius: 

o Fins el 15 de març, es retornarà el 75% de l’import pagat 

o Fins l’1 d’abril, es retornarà el 40% de l’import pagat 

- No es tindrà dret a cap reembossament si la cancel·lació es fa el mateix dia o el participant 

no es presenta a l’hora de sortida 

- En cas d’anul·lació per part de l’organització es retornarà tot l’import. 

 


