
Penyes Altes del Moixeró  
17 d’octubre de 2012   
 

Integrants: Joan Corbera, Josep Maria Farnés, Jaume Muntan, Julià 
Pratginestós, Ismael Porcar (i Neret), Josep Roca, Josep Rodri i 
Salvador Vilà 

  

Distància: Projectada 12’52 Km i amb altures 12’76 Km. Temps 4,37 
Desnivells: 506 m. Acumulat: 712 m. Cotxe: 154 km Ismael Porcar i Josep Roca 

 

Sortim de Llerona a les 7,15 cap 
a la Garriga i anem a prendre la 
Collada de Toses. A la Molina 
fem una parada infructuosa. 
Seguim cap a Riu de Cerdanya 
on prenem una pista que passa 
pel refugi del Serrat de les 
Esposes i aparquem davant de la 
tanca. Pel camí veiem 
nombrosos boletaires. 
Comencem a caminar a les 10 i 

avancem per una pista. Passem pel coll de Trapa (1.824 m). Veiem més boletaires i 
molts reigs bords (amanita muscaria). Passem pel costat de la font Freda i després 
prenem una drecera que ens permet trepitjar neu. Al cap d’una estona conversen amb 
un parell d’excursionistes que segueixen el Cavalls del Vent. En arribar a les 11 ens 
arribem al Collet de Moixeró on parem a esmorzar. Després perdem la pista que 
recuperem al Pla de Moixeró. Apareix la boira i ja no ens deixarà. Trobarem tres guardes 
forestal que ens informen que el gos ha d’anar lligat. Quan arribem al Collet Raset, 
també anomenat Coll de Moixeró ens trobem la coneguda colla de Sant Feliu de 
Codines. Amb ells pujarem avencarem per diversos trams amb grimpades obligades, 
que requereixen certa atenció. Coronem les Penyes Altes (2.279 m) a 2/4 d’1. La boira 
impedeix tenir cap mena de visió. Després baixem pel mateix camí i en principi sembla 
que hagi de 
ploure. 
Possiblemen
t són 
condensacio
ns de la 
mateixa 
boira. Quan 
arribem al 
Coll de 
Moixeró hom 
decideix 
canviar de 
ruta. Trobem 
uns senyal 
del GR 150.1 
(que va de 
Coll de Pal a 
Gósol) i que 
seguim 
planerament 



per la Serra de la Font del Faig. Pel camí uns rovellons 
ens obliguen a fer una parada obligada.  Al final baixem 
directes fins al Coll de Pendís, on prenem la pista que 
ens porta a la tanca d’inici. Hi arribem a 2/4 de 3 tocats. 
Decidim anar a dinar a Bellver i prenem una altra pista 
que passa pel Refugi de Cortals o de Ingla. Dinem a la 
Fonda Biayna. A la sobretaula acordem anar a les 
Salines i Roc de Frausa. Sortirem 
a les 7 del Ramassar.   

Text: Josep Maria Farnés 
Fotografies: Josep Maria Farnés  


