
Penyes Altes de Moixeró 2.276m (Cerdanya – Berguedà) 

Data: dimarts 8 de setembre de 2020 

Itinerari: Pàrquing – coll de Trapa – font Freda de Riu – coll de Dental – cim del 

Moixeró (2.089m) – coll del Raset – GR105-1 – Penyes Altes de Moixeró 

(2.276m) – tornada – coll de Dental – coll de Pendís – pàrquing. 

Km: 13 Hores: 6 Desnivell: 700m Participants: 9 

Una vegada travessat el túnel del Cadí en direcció nord, de seguida a 

l’esquerra hi ha el poble de Riu de Cerdanya. Una pista en bon estat puja fins el 

refugi Serrat de les Esposes i continua en direcció al coll de Pendís fins que 

1,3km abans d’arribar-hi trobem una tanca on hi ha un aparcament (1.766m). 

La ruta a peu comença per pista entre bosc en direcció nord-est fins el coll de 

Trapa, gira llavors al sud pel camí de Moixeró, Prat Agre, continua al l’est per la 

font Freda de Riu i surt als prats de la carena entre la Cerdanya i el Berguedà  
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al coll de Dental (1.971m). Pal indicador. Portem una hora. Aquí trobem el 

GR105-1 en direcció est-oest. Però com volem pujar al proper cim del Moixeró, 

tirem a l’est carena amunt sense camí fins el cim (2.089m). La panoràmica és 

magnífica, la serra del Cadí amb el Comabona i el Pedraforca a l’est i les 

Penyes Altes a l’oest, la plana de la Cerdanya al nord i la C17 que travessa el 

Berguedà amb Bagà, Guadiola i Grèixer a la vista pel sud. Fem una aturada per 

menjar i poc després seguim la carena en direcció est baixant a trobar el 
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GR105-1 fins el coll de Raset (pal indicador). Ara comença la pujada final a la 

gran piràmide, primer entre bosc, amb un parell d’esglaons en roca divertits i 

sense perill fins que arribem al cim 3h després de sortir. Les vistes continuen 

sent les mateixes, més amplies, però ara s’afegeix cap a l’est la propera Tosa 

d’Alp. Fem una altra aturada per fer les fotos i també coronar el cim bessó, una 

gran roca a pocs metres. La tornada la fem pel mateix camí en sentit contrari  
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seguint el GR105-1, passant per sota el Moixeró fins el coll de Dental. Aquí fem 

una variant: continuem a l’oest pel sender amb les marques blanques i 

vermelles que travessen entre bosc el vessant sud del Turó de Prat Agre i 

baixen fins el coll de Pendís. La pista en suau pujada ens torna a l’aparcament. 

Dinarem a l’aixopluc del refugi mentre es despengen algunes gotes amb 

l’alegria d’un altre 100 Cims a la butxaca. 

    

Al cim de Penyes Altes amb el Pedraforca i el Cadí al darrere 


