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·  DESCOBERTA de l’ALT BERGUEDÀ · 

 
 

   Divendres 5, dissabte 6 i diumenge 7 de novembre del 2021  
 

Museu de les Mines de Cercs – Centre d’Interpretació 
Dinosaures Fumanya – Centre Astronòmic del Pedraforca  
Saldes – Tren del Ciment – Jardins Artigues – Museu del 
Ciment Asland – Santuari de Falgars – Gósol – Tuixent  

 Museu de les Trementinaires 
 
 DIVENDRES  ·  5  · 
 
 Sortida: a les vuit (8.00 h) C/Provença, 273 (entre Pau Claris i Pg. de Gràcia, a 

tocar de l’edifici de la Pedrera). Actual parada oficial d’autocars 
 Tot seguit:  farem camí fins a arribar al Museu de les Mines de Cercs,  un centre 

d’interpretació  dedicat monogràficament al carbó, on s’explica i es dona a conèixer 
les múltiples i estretes relacions entre aquest combustible fòssil i l’entorn geològic, 
paisatgístic, econòmic i humà de l’Alt Berguedà. A continuació, per mitjà d’un 
ferrocarril miner, farem un itinerari per l’interior de la galeria de Sant Ramon, on 
podrem conèixer, mitjançant escenografies, l’evolució tècnica i els canvis en les 
condicions de treball al llarg dels 150 anys d’explotació de la mina. 

 Seguidament, ens desplaçarem fins al Centre d’Interpretació de Fumanya, ubicat 
als voltants d’una antiga zona d’extracció minera de carbó a cel obert que va deixar 
al descobert una paret amb un conjunt impressionant de petjades de dinosaures de fa 
65 milions d’anys, juntament amb altres elements d'alt interès científic com ous de 
dinosaure. Tot un paratge d’interès geològic i paleontològic indubtable. 

 Dinar:  al restaurant de l’Hostal Pedraforca. 
 Allotjament en règim de mitja pensió a: 

HOSTAL PEDRAFORCA 
Barri Maçaners 
080697  SALDES Tel. 938 241 000 http://www.pedraforca.com 

 Tarda,  anada fins al poble de SALDES, situat a la falda de la majestuosa 
muntanya màgica del Pedraforca, on s’ubica el nou CENTRE ASTRONÒMIC 
del PEDRAFORCA. Allí farem un parell d’activitats d’astronomia, la primera de 
les quals serà al planetari digital que ens endinsarà per l’univers i el coneixement 
d’objectes i fenòmens que resten ocults en el cel profund i la segona contarà d’una 
observació, amb un telescopi astronòmic, d’alguns dels objectes que ja haurem 
comentat en la sessió de planetari.  
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 DISSABTE  · 6  · 
 
 Matí:  anada fins a l’antiga estació de la Pobla de Lillet, on pujarem amb 

l’antic TREN del CIMENT que transcorre per una línia que històricament unia 
aquesta estació de la Pobla de Lillet amb l'antiga fàbrica de ciment Portland de 
Castellar de n'Hug, coneguda amb el nom d'Asland, creada a principis del segle 
XX per  Eusebi Güell Bacigalupi, en aquest indret del Clot del Moro de Castellar 
de N’Hug, on actualment hi trobem el Museu del Ciment que visitarem a 
continuació. 

 Dinar:  al restaurant del Santuari de Falgars,  
 Tarda:  visita a l’església de Falgars i entorns d’aquest santuari marià, situat en 

un altiplà de la serra del Catllaràs, a 1288 m d’altitud, i envoltats de prats i camps, 
des d’on s’albira un horitzó immens i de gran espectacularitat.  

 
 DIUMENGE  ·  7  ·  

  
 Matí:   sortida de l’Hostal Pedraforca tot resseguin l’antiga ruta del camí dels 

Bons Homes, un antic itinerari que van utilitzar els càtars quan fugien de la 
persecució de la croada i la inquisició, a través d’un paisatge espectacular que passa 
pels petits pobles de Saldes, Gósol, on farem una breu passejada, Josa de Cadí i 
finalment la petita i encantadora vila de Tuixén, on farem una pausa per tal de 
visitar el curiós MUSEU de les TREMENTINAIRES, l’únic existent a Catalunya, 
dedicat exclusivament a les dones que anaven per pobles i masos, d’arreu del país, 
venent herbes i altres remeis casolans que servien per guarir tant les persones com el 
bestiar.  

 Tot seguit, ens desplaçarem fins a  
 Dinar:       al restaurant BON DIA de Sant Llorenç de Morunys. 
 Després de dinar: retorn a Barcelona. 

 
PREU: 439  €  per persona en habitació doble - Suplement individual:  60  € 

Per a inscripcions Tl. 932 414 142 de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00h.  Tarda:  
616.958.009  (Pere Costa) 

Per tal de fer efectiva la reserva, cal fer l’ingrés abans  
del DILLUNS 25 d’octubre al número de compte següent: 

 
 CaixaBank “la Caixa” -  ES34 – 2100 3017 0822 0064 1565 

 
 
 
 

 NOTES: cal dir que tant la nostra Cia. d’Autocars com les diferents 
instal·lacions, estan amb contacte amb les autoritats competents en matèria 
sanitària i seguretat. 

 La sortida NO es realitzarà sense un mínim de 15 persones  
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El preu inclou: 

 Viatge en autocar amb la companyia PLENACOSTA S.A. 
 Trajecte en el TREN del CIMENT fins al Clot del Moro. 
 Dietes fora de l’HOTEL  ( dissabte 14 i el diumenge 15 ). 
 Allotjament a l’Hostal PEDRAFORCA  
 Vi, refrescos, aigua, cafè o infusions per dinar i sopar. 
 Entrades a museus que consten en la programació. 
 Centre Astronòmic del Pedraforca.  
 Acompanyant de Pol Viatges des de Barcelona. 
 Assegurança d’assistència i d’anul·lació. 

El preu no inclou: 
 Qualsevol cosa no especificada. 

 


