
Penyes Altes del Moixeró des de Coll de Trapa 
9 de maig de 2.018 

 Integrants: Jaume Bertran, Vicens Catafal, Joan Corbera, Mercè 
Font, Josep M. Martínez, Miquel Maymó, Manel Molina, Josep Pous, 
Julià Pratginestós, Josep Roca. 

Distància: 13’34km Temps: 5,53 hores. Temps en moviment: 4,15h, 
Temperatura: 9 graus + Desnivells: 624m + Cotxe:. 147 Km. Manel Molina i Josep 
Roca 

  
Sortim a les 7h 
de Llerona cap a 
la Garriga i 
seguim per la C-
17, a l’arribar a 
Vic agafem la C-
25 fins el tunel 
del Cadí.  Al 
sortir  parem a 
prendre un cafè. 
Seguim cap a 
Riu de Cerdanya  
agafem una 
pista que passa 
pel refugi del 
Serrat de les 

Esposes, aparquem davant d’una tanca molt abans del coll de Trapa. Són 2/4 de 
10h i una alçada de 1769m. Comencem a caminar per una agradable pista que ens 
porta al Collet del Moixeró, parem a gaudir de l’esplèndid Cadí i Pedraforca. La pista 
amb molta neu i aigua per tot arreu, hem de vigilar les marques cobertes per la neu. 
Parem a esmorzar a les 11i quart, anem molt lents per la neu i buscant el camí. 
Seguim les marques de Gr i també les marques de color taronges de Camins de 
Vent, ja no les deixem , passem pel coll del Moixeró, per iniciar l’últim esforç amb 
grimpada i l’ajuda d’una corda, per arribar al cim d’avui, Penyes Altes del Moixeró  
de 2.276m. Tots hem fet el cim. 

 



 El paisatge és impressionant, una visió de 360 graus, un dia molt clar. Observem 
bona part de la Cerdanya i part dels Pirineus, Pedraforca, Cadí i Moixeró.  

Ja són la una del mig dia, Fem fotos de grup gaudim una estoneta, reivindiquem 
LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS. Tornem pel mateix camí. 
Al passar per la font Freda de Riu, ens refresquem i omplim d’aigua, per segui cap 
el coll de Trapa, arribem als cotxes a dos quarts de quatre. 
Molt contents decidim anar a dinar a ca L’Anna de Ventolà, molt ben atesos com 
sempre que anem fora d’horari. En el transcurs del dinar brindem amb cava per 
l’aniversari d’en Vicens. 
La propera setmana anirem a Boï, dijous farem la travessa de l’estany de Sant 
Maurici fins a l’estany Llong Aigües Tortes, i divendres al congost de Mont Rebei 
Marxarem el dimecres i tornarem divendres dies 16, 17 i 18. 
Sortirem a les set del matí de can Vicens. 
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