xinoxano@lluisosdegracia.cat
Núm. 243
DATA: 15 de maig del 2022
LLOC: Els Cloterons (Berguedà)
VOCAL: Ricard Albert
L’objectiu d’aquesta sortida és pujar
als Cloterons, un dels cims oblidats
del voltant de Gósol, per millor glòria
del Pedraforca.
Durada: 4 hores 30 minuts
Desnivell acumulat: 550 m
Dificultat: moderada
Circular: si
L’itinerari transcorre per pistes i corriols de muntanya sense dificultat,
encara que hi ha un tros pel mig del bosc sense massa indicis de camí.

Pedraforca
Ricard Albert

PROGRAMA:
Sortida a les 07.30 h del carrer Escorial, entre Encarnació i Reig i Bonet
Presentació: 15 minuts abans.
Anirem a buscar la C58 i continuarem per la C16 fins a trobar la B400 just després del túnel del
Castell de Guardiola que ens portarà a Gósol un cop passat Saldes.
Esmozarem a Gósol, i després seguirem amb cotxe fins a Coll de Josa per la C563,
on aparcarem.
Començarem a caminar a les 10.15 h puntualment. .
ITINERARI:
Coll de Josa (1630 m) – Roca del Millet (1901 m) – Collada de les Tores (1997 m) –
Els Cloterons (2179 m) – Collada de les Tores (1997) – Coll de Josa (1630)
L’arribada a Barcelona està prevista al voltant de les 20 h, si el trànsit ho permet.
Us preguem que, si voleu venir, aviseu uns dies abans a en Ricard Albert tel.619 019 779
o ricard.albert9810@gmail.com
per tal de facilitar una bona organització i que tothom tingui transport.
La següent excursió serà el dia 12 de juny 2022.

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.

