xinoxano@lluisosdegracia.cat
Núm. 229
DATA: 16 de juny de 2019
LLOC: Pedró de Tubau (Berguedà)
VOCAL: Jordi Ayza
Distància: 12 Km
Durada: 4:30 hores
Desnivell acumulat: 570 m
Dificultat: Moderada
Circular: Sí
Pedró de Tubau

Aquest itinerari ens porta al cim del Pedró
J. Ayza
de Tubau (1543 m.), situat a l’extrem oriental
de la Serra de Catllaràs. Des d’aquest punt, tenim una bona panoràmica de la Serra del Montgrony
i del Pre-Pirineu, Berguedà, (Pedraforca, Moixeró, Cadí i Ensija).
L’itinerari transcorre per pistes, camins de muntanya i, en un parell de trams, camp a través.
PROGRAMA:
8 h Sortida del carrer Escorial, entre Encarnació i Reig i Bonet.
Arribar 15 min. abans.
Anirem per la C-16 en direcció a Túnel del Cadí (fins passat Berga); seguirem per la C-26 en
direcció a Ripoll fins a Borredà, allà agafarem la BV-4656 fins a Sant Jaume de Frontanyà.
En aquest punt ens trobarem amb els cotxes, i continuarem tots junts 1,5 km fins al Coll de Sant
Jaume, on aparcarem.
Hora de trobada a Sant Jaume de Frontanyà: a les 10.30 h, esmorzats (millor esmorzar a Vilada
o a Borredà). A les 10.30 hores puntualment, començarem a caminar.
ITINERARI:
Coll de Sant Jaume – Font de la Mata – Sant Esteve de Tubau – Pedró de Tubau – Coll de la Creu
d’en Soler – Cal Romà – Font de la Mata – Coll de Sant Jaume.
L’arribada a Barcelona està prevista al voltant de les 20.00 h si el trànsit ho permet.
Us preguem que, si voleu venir, aviseu com a molt tard el dijous dia 13 a en Jordi Ayza
(tel.616 910 910) per tal de facilitar una bona organització i preveure que tothom tingui transport.
Aquesta és l’última sortida del curs. Bon estiu a tothom i fins a l’octubre
NOTA:
En cas de pluja, al punt de trobada hi haurà algú de l’organització per tal de decidir si es fa l’excursió o bé se suspèn,
qui no es presenti es donarà per fet que ha desistit de venir-hi.
No truqueu per telèfon el mateix dia de la sortida per preguntar si es fa.

Es recorda que tots els participants a les excursions del Xino-Xano, vénen sota la seva
responsabilitat.
Cal tenir el carnet de la Federació de Muntanya, o una assegurança que cobreixi
qualsevol accident en la pràctica del muntanyisme.

