Moixeró des de Gréixer
16 de maig de 2012
Integrants: Josep Maria Armengol, Vicens Catafal, Pep Comas,
Joan Corbera, Josep Maria Farnés, Ismael Porcar, Julià
Pratginestós, Josep Roca, Josep Rodri, i Salvador Vilà
Distància: projectada 12’38 Km. amb altures 12’93 Km. Temps 7’04 Desnivells: total
1097 m. Acumulat 1421 m. Cotxe: 140 km Josep M Armengol i Vicens Catafal
Ens trobem a les 7 als Gorcs i marxem
per la Garriga. Prenem la C-17 i en
sortim per agafar l’eix transversal. El
deixem a Sallent on prenem la C-16.
Després de superar Berga i Bagà
aparquem prop de Grèixer, als peus
d’una pista tallada al trànsit. Arrenquem
la caminada a les 8’54 pel GR 107 en
direcció a Coll de Pendís. Deixem a la
nostra dreta el nucli de Gréixer i prenem
un ample pista fins que arribem al Coll
de l’Escriu. Tram que segueix un
fragment dels Cavalls del Vent. Llavors
trenquem per un corriol que arrenca tot
baixant. Després avança planejant amb petits desnivells. Seguim unes marques
vermelles que ens assenyalen el camí. Al passar per les Roques Negres parem a
esmorzar, tocades les 11 h. Seguim després fins al petit coll herbós de Cabrera. A partir
d’aquest punt deixem el bosc per avançar per terreny més rocallós, amb algun trams

aeris, fins al Coll de Moixeró (1.972 m), per on passa el GR-150.1, que no prenem.
Pugem directes pel prat fins a les roques del cim del Moixeró (2.094’04 m) atalaia
privilegiada del Cadí i Pedraforca (aquest amb el cim emboirat). Hi arribem a ¾ d’1. Per
tornar optem per avançar cap a les Penyes Altes pel coll de Moixeró, on toquem de nou
el camí del Cavalls del Vent. Però, ens desviem i pugem pel prat fins al Coll del Rasset
on trobem el camí que baixa directe a Gréixer, senyalat amb estaques i pintura grogues.
Agafem el Canal de la
Serp i la baixada és
constant. Passem per la
tartera però sense cap
perill. Ens adonem que
anem tard i procurem
accelerar
el
ritme.
Baixem
de
manera
constant i quan arribem
a Gréixer ens agrupem
al voltant d’una font, on
alguns s’hi refresquen
els peus. Després seguim fins a recuperar el
camí d’anada i per la
pista anem als cotxes. Hi
arribem a les 4 i decidim
anar a la colònia de Cal
Rosal. Ens presentem al
Sol i Cel, on ens acullen
malgrat l’hora i ens atenen amablement. A la
sobretaula es decideix
que la propera setmana
anirem de Rocabruna a
Montfalgars.. Sortirem a
les 7 dels Gorcs.
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