
Pic dels Moros amb raquetes de neu 
 
Cim: Pic dels Moros 2137 metres. 
Data: 06 de març de 2022 
Participants (25): Rosa Mª de Vidiella, Rosa Arnau, Rosa Boada, Silvia 
Guerrero, Montse León, Savina Díaz, Emma Mariné, Mª Cinta Prats, Meli 
Carrilero, Maria Alias, Tatiana Stúpina, Mª Antonia Llaberia, Pili Inostroza, Joan 
Mª Boada, Xavi Juez, Toni Coll, Pepe Vázquez, Isaias Galende, Pere López, 
Carles Prades, Lluís Díaz, Jordi Mariné, Juan Ilundain, Joan Gassol i Josep 
Mariné. 
Inici: Estació d’esquí de Font-Romeu/La Calme. 
Final: Estació d’esquí de Font-Romeu/La Calme. 
Circular: Si. 
Temps real:03:30 hores.  
Temps total: 05:10 hores. 
Desnivell: 87 metres. 
Desnivell acumulat: 230 metres. 
Distància: 9,15 quilòmetres. 
Dificultat: Fàcil. 
 
Des de font-Romeu, Odeillo, Via, pugem per la carretera Rue Du Four Solaire 
fins a l’estació d’esquí de La Calme. 
Comencem a caminar sortint del pàrquing en direcció sud, per anar girant a 
sud-oest. 
 

  
          Pàrquing de La Calme                           Anant per la Mullera dels Clots 
 
Seguim un trac tan fidelment com podem, ja que a estones pugem per trams de 
les pistes d’esquí de fons, com anem fora camins. 
Anem pujant per la Mullera dels Clots, per una ampla plana, per la Coma de 
Mollet, passem per la Cabana de l’Orri de la Jasse d’Amunt, per pujar al Pic 
dels Moros per la seva vessant nord-est. 
 



 
Pujant per la Coma de Mollet       Cabana de l’Orri de la Jasse d’Amunt 

 

 
Pujant vers el cim  del Pic dels Moros 

 

 
Imatges del cim del Pic dels Moros 

 
Avui tenim un dia totalment hivernal, baixes temperatures, neva i està tot tapat. 
La baixada la fem pel costat contrari al que hem arribat, ho fem baixant fins un 
pla on tenim davant un turó, el camí passa per la seva esquerra on trobem 
unes pistes, seguim amunt a la dreta fins arribar al refugi de La Calme. 
 



 
            Arribant al refugi de la Calma          Refugi de la Calma 
         
Continuem recte tal com hem arribat al refugi, ara seguint sempre per pistes i 
seguint unes balises vermelles que van indicant el camí de retorn. 
El camí passa per sota de la Serra del Roc de la Calme per girar a la dreta i en 
forta baixada arribar de nou fins els cotxes. 
Bonica sortida de raquetes que ha ningú ha deixat indiferent, per a molts ha 
estat la primera sortida amb raquetes i aquest recorregut és idoni per fer-ho. 
 

 
Foto de grup delat del cim del Pic dels Moros 

 
 

 


