10:00
Sortida Berga-Queralt-Berga
10:30
Sortida Descens Xavi Batriu
(des del Refugi de Rasos de Peguera)
Sortida de busos llançadora pels
participants de la cursa des de
la Font del Ros a les 09:00

6, 7 i 8 DE MAIG DE 2022

DIVENDRES
6 DE MAIG
16:00 a 21:00
Hotel Berga Park
Entrega de dorsals

18:00
Des de la plaça de les Fonts i
ﬁns a la plaça de Sant Pere
Desﬁlada, i tot seguit, rebuda dels
equips de les comunitats autònomes i
presentació de l’esdeveniment.
20:00
Brieﬁng en directe per l’IG live
de @bergarasosberga

DISSABTE
7 DE MAIG
A partir de les 06:30
Hotel Berga Park
Entrega de dorsals

08:00
Sortida Berga-Rasos-Berga i
Campionat d’Espanya RFEA de
federacions autonòmiques
08:20
Sortida Campionat Espanya sub-20
08:30
Sortida Campionat Espanya sub-23

A l’arribada, #PastaParty per a tots els
corredors i corredores, amb DJ.
20:00
Carpa del Passeig de la Indústria
Entrega de premis de la BRB
i Campionat Espanya RFEA
de federacions autonòmiques
21:30
Carpa del Passeig de la Indústria
Inici dels concerts a càrrec de
Fescat Goes Punk i Krit Oprimit.
Per acabar la nit:
PD SalasXic + PD Malé.

Amb la col·laboració dels Castellers de Berga.
Tots els corredors i voluntaris de la cursa
tindran gratuït l'accés al concert i també
el sopar d'entrepà + beguda.
*Aquells que no participin en la cursa i vulguin
entrada, la podran comprar divendres a l'Hotel
Berga Park, durant l'entrega de dorsals, o al local
del CEB de 19 h a 21 h. I dissabte al vespre, a la
carpa del Passeig de la Indústria.
L'entrada té un cost de 8 € i permet l'accés als
concerts i inclou el sopar d'entrepà i beguda.

DIUMENGE
8 DE MAIG

09:30
Pàrquing de Rasos de Peguera
Entrega de dorsals de La Petita BRB
10:30
Pistes de Rasos de Peguera
Inici de les competicions infantils de
La Petita BRB
Entrega de premis en ﬁnalitzar cada
competició

Més informació i inscripcions a bergarasosberga.com

