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Indicadors del PR C-73

Sortida organitzada pel grup de pares. Cadascú es
responsabilitza
dels
qui
porta
en
el
desenvolupament de l’activitat, forma física i
cobertures necessàries.
Per prendre part en les activitats que poden
incloure risc físic dels propis participants, aquests
han d’estar en possessió de la llicència federativa
o assegurança temporal que cobreixi els accidents
de muntanya i que es pot tramitar a la secretaria
del CEM.
Per a més informació:
Centre Excursionista Montserrat
C/Vilanova, 24- 08240 Manresa. Tl 93.872.53.12.
Horari: dilluns, dimarts i dijous de 18 a 21 hores.
E-mails de contacte:
muntanya@centreexcursionistamontserrat.cat
secretaria@centreexcursionistamontserrat.cat
Es prega confirmar assistència.

Poble de Peguera

Sortides en Família

ROC DE PEGUERA
Dia: Diumenge 6 de maig 2012.
Trobada: 08:00 h. Entrada pral. de
l’aparcament del Carrefour de Manresa
(davant Bages Centre)

Sortida: 08:15. Arribada prevista al
Refugi dels Rasos de Peguera 09:1509:30. Arribada caminant a la Creu dels
Rasos 10:00.

RECOMANACIONS
Per portar
Calçat adequat per muntanya
Esmorzar. El dinar es pot realitzar al Refugi
dels Rasos de Peguera tot celebrant el Dia
del Centre. Cal fer reserva prèvia a
secretaria@centreexcursionistamontserrat.
cat abans del dia 04/05/12. Preu: 12€
Adults, 8€ Nens i realitzar el corresponent
ingrés
al
compte
de
la
Caixa
2100.3299.52.2200028942
indicant
Cognoms i número de persones incrites.
Xiulet per a cada nen/nena
Aigua suficient per tot el dia
Roba d’abric i/o impermeable (segons les
previsions meteorològiques)

Altres
Prismàtics
Càmera de fotos o vídeo
Farmaciola
Llicència Federativa

DADES DE LA SORTIDA
Longitud: 15 Kms aprox des del Refugi dels
Rasos. 10 Kms aprox des de la Creu dels
Rasos.
Durada: 4 hores (anada i tornada)
Dificultat: excursió agradable, de baixa
dificultat, amb camins ben marcats fins al
poble abandonat de Peguera tot seguin el PR
C-73 que va des de Berga a Sant Corneli.
Sortida organitzada per les seccions de CEM
Senders i CamiNens dins dels actes del Dia
del Centre.

COM ARRIBAR-HI
Enfilarem per la C-16 direcció Berga fins la
sortida Berga Nord/Sant Llorenç de
Morunys. A la rotonda agafarem la primera
sortida a la Ctra C-1411a dir Sant Llorenç de
Morunys. S’aniran seguint els indicadors
direcció Rasos de Pequera que ens portaran
per la Ctra BV-4242 i posteriorment girant a
la dreta per la BV-4243 fins als peus del
Refugi dels Rasos de Peguera. Els que vulguin
escurçar la sortida arribaran fins a l’estació
d’esquí dels Rasos de Peguera tot seguint la
mateixa BV-4243.

ROC DE PEGUERA
Sortirem del Refugi dels Rasos de Pegura
direcció a les pistes d’esquí amb el mateix
nom, tot seguint els senyals del PR C-73 en
lleugera pujada, i creuant la carretera en un
parell o tres de trams fent dreçera.
Un cop dalt, a les pistes d’esquí, continuarem
seguint els senyals del PR C-73 direcció a
Sant Corneli per una pista ampla que
comença sense asfaltar i continua poc
després asfaltada en lleugera baixada.
Després de 10 ó 15 min seguint aquesta
pista, ens trobarem un indicador del PR que
ens desvia cap a la dreta per uns prats
direcció al poble de Peguera on enllaça amb
el GR 107.
El poble de Peguera, prácticamente
abandonat, està format per cases aïllades
(actualment quasi totes en estat ruïnós)
escampades per la falda d’una mola: el Roc de
Peguera. Aquest poble va viure una revifalla

amb la mineria però, desapareguda aquesta
activitat, ja fa anys que resta en l’estat
actual. A les primeries del segle XX, va
veure néixer el guerriller llibertari i
resistent antifeixista Ramon Vila i Capdevila,
popularment conegut per “Caracremada”.
Darrerament s’ha realitzat una ruta
d’excursionisme en homenantge a aquesta
persona, és la Ruta del Caracremanda. Podeu
trobar més informació sobre la mateixa a la
seva web http://rutacaracremada.com/cat/
Un cop al poble de Peguera ens arribarem
fins l´última casa que queda darrera del Roc
i buscarem els senyals de color rosa-lila que
ens portaran, tot fent petites grimpadetes,
directament fins dalt del Roc de Peguera,
que presideix el poble. Es diu que al Roc de
Peguera hi havia un castell amb el mateix
nom del poble.
Per la tornada desfarem el mateix camí.

