Penyes Altes del Moixeró des de Coll de Trapa
8 d’octubre de 2014
Integrants: Vicenç Catafal, Josep M. Farnés, Miquel Maymó,
Jaume Muntan, Julià Pratginestós, Josep Roca, Josep Rodri i
Salvador Vilà
Distància: Projectada 12’37 i amb altures 12’67 Km. Temps: 5,58 hores. Desnivells:
520 Acumulat: 744 Cotxe:. 150 Km. Miquel Maymó i Josep Roca
Sortim a les 6 de Llerona cap a la

Garriga i seguim per la Collada de
Toses cap a la Molina. Seguim
cap a Riu de Cerdanya on prenem
una pista que passa pel refugi del
Serrat de les Esposes i al cap
d’una estona aparquem davant de
la tanca al Coll de Trapa.
Arrenquem a 2/4 de 9 per una
agradable pista que ens porta al
Collet del Moixeró on parem a
gaudir de l’esplèndid Cadí i Pedraforca. Des d’aquest punt ens animem a pujar al
Moixeró (2.089 m). Hi arribem a les 10 i tot seguit baixem cap al Coll de Moixeró, on ens
agrupem. Durant tot aquest trajecte la recerca dels bolets obliga als seus cercadors a
endinsar-se al bosc i desaparèixer de la colla. Junts fem el trajecte que presenta més

dificultat. Avancem ¼ de 12 i parem a esmorzar. El paisatge és impressionant amb una
visió de 360 graus i en un dia molt clar. Observem bona part de la Cerdanya i part dels
Pirineus, Pedraforca, Cadí i Moixeró. Tot seguit baixem pel mateix camí. Després del
Collet del Moixeró
volíem tornar pel
camí d’anada. Ens
deixem portar per la
promesa d’un camí
més curt i ple de
rovellons.
Anem
carenejant i passem
pel
Morró
del
Moixeró (2.041 m) i
pel Turó de Prat
Agre (2.018 m) i ens
arribem al conegut
Coll de Pendís on
per la pista arribem al Coll de Trapa a 2/4 de 3. Decidim anar a dinar a ca l’Anna de
Ventolà. A la sobretaula decidim anar a les Borregues des de Vallter. Sortirem a les 7 de
Llerona. Text i fotografies: Josep M. Farnés

