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Com cada any, altra vegada tenim el goig i la sort de poder tornar a oferir a la consideració de tothom 
una petita i senzilla proposta, que serveix de targeta de presentació als itineraris que intentarem resseguir en el 
decurs dels propers mesos. Després d'onze anys consecutius d'organitzar les ja habituals travesses per 
muntanya, ens cal agrair, de tot cor, l'acollida, el caliu i el suport dels amics excursionistes que ens honoren 
amb la seva companyia. Per a intentar correspondre, tal com havíem anunciat repetidament mesos enrere, 
aprofitarem aquesta oportunitat per a retre visita a uns paratges, molt atractius, que romanen emmarcats dins 
de les comarques del Berguedà, l'Alt Urgell i la Cerdanya i que configuren una valuosa aportació a l'anomenat 
Parc Natural Cadí - Moixeró. 

 
Les dues grans serralades del Cadí i el Moixeró, enllaçades mitjançant l'ampli coll de Tancalaporta, 

formen una impressionant barrera muntanyosa, de naturalesa calcària, que es presenta en el punt d'unió entre 
el Prepirineu i el Pirineu. És en aquesta zona orogràfica, situada entre els 800 metres del fons de les valls i els 
2.648 metres d'altitud del Vulturó o puig de la Canal Baridana, on el parc natural que visitarem ofereix, a més 
d'una gran biodiversitat, nombrosos llocs d'un especial i remarcable interès i bellesa.  

 
Aquests indrets, protegits a instàncies del Parlament de Catalunya a partir del 15 de juliol de 1983, 

esdevindran, doncs, l'escenari de les "nostres" rutes d'enguany. Des de les enclotades valls que, malgrat el pas 
del temps, encara serveixen de bressol a les diminutes poblacions, llogarets i viles, ben carregades d'història, 
on és perceptible l'empremta de l'arquitectura religiosa romànica, la presència dels càtars, el pas dels 
contrabandistes i maquis i els pinzells d'en Picasso, fins els enlairats cims i careners de les muntanyes que, 
majestuoses i omnipresents, es drecen enllaçant la seva dilatada capçalera, procurarem anar fent via, amb 
humilitat, a poc a poc, un pas darrere de l'altre, sense presses innecessàries, però amb la ferma voluntat i la 
il·lusió d'aconseguir conèixer una mica millor i estimar més intensament, el magnífic i diversificat país que ens 
acull. Com sempre, obrim les portes a poder compartir, col·lectivament, aquestes excursions. Benvinguts i 
gràcies per la vostra confiança. 
 

             
  El Pedraforca vist des de St. Marc de Brocà                                  Coll dels Terrers, pujant al Comabona del Cadí     
 
Calendari, recorregut i característiques de les etapes. 

  
Dia 28 d'abril  

De Gósol a Fórnols de Cadí, passant per l'ermita de Santa Margarida, coll de Mola, cortal del Foguetó, 
les Feus, planells del Sastró, itinerari botànic de plantes remeieres, Tuixén, càmping, molí de Fórnols i les 
Costes. Desnivells: Ascendents, 737 m. Descendents, 861 m. Temps efectiu de camí: 5 hores i 3 minuts. 
Distància: 17.476 metres. Velocitat mitjana de l'etapa: 3.454 metres/hora. 

 
Dia 26 de maig  

D'Adraén a el Querforadat, passant pel coll de la Gent, ermita i pla de Sant Salvador, barranc de la 
Fou, coll de Vanses, torrent Gran, torrent de la Molina, la Molina de Lletó, ermita de Sant Roc, santuari de la 
Mare de Déu del Boscal, Cava, can Pubill i coll d'Oruga. Desnivells: Ascendents, 780 m. Descendents, 851 
m. Temps efectiu de camí: 6 hores i 20 minuts. Distància: 23.645 metres. Velocitat mitjana de l'etapa: 3.733 
metres/hora.  
 
Dia 9 de juny 
De coll del Pal al pont de Gréixer, passant per coma Floriu, cap del Serrat Gran, Tossa d'Alp, coll de Jou, 
collada de la Miquela, Penyes Altes de Moixeró, coll de la canal de la Serp o del Raset,, canal de la Serp, 
roques de Ventolana i Gréixer. Excursió d'alta muntanya. Desnivells: Ascendents, 702 m. Descendents, 
1.804 m. Temps efectiu de camí: 5 hores i 29 minuts. Distància: 15.121 metres. Velocitat mitjana de l'etapa: 
2.758 metres/hora 



 
 

                 
Moixeró, Tosa d'Alp i Puigmal des del cim de Comabona                                         Isard a prop del pas de la Cabra 
  
 
 
Dia 30 de juny 

De la carretera al coll de Josa al coll de la Bena, passant per font Terres, el Collell, coll de les 
Bassotes, prat Socarrat, prat Llong, serra Pedregosa, font Tordera, cim de Comabona del Cadí, coll de Terrers, 
clot de Comabona i coll de la Bauma. Excursió d'alta muntanya. Desnivells: Ascendents, 994 m. 
Descendents, 1.115 m. Temps efectiu de camí: 6 hores i 21 minuts. Distància: 17.074 metres. Velocitat 
mitjana de l'etapa: 2.689 metres/hora. 

 
Dia 21 de juliol 

Del mirador del Gresolet a Gósol, passant pel refugi Lluís Estasen de la Jaça dels Prats, collada del 
Verdet, forat de les Gralles, prat Sobirà, Set Fonts, collada del Teuler, torrent de la coma dels Caners, pla de 
Sant Martí i font Terrers. Excursió d'alta muntanya. Desnivells: Ascendents, 677 m. Descendents, 818 m. 
Temps efectiu de camí: 4 hores i 8 minuts. Distància: 9.575 metres. Velocitat mitjana de l'etapa: 2.317 
metres/hora. 
 
 
 
 
NOTES 
 

 Els desplaçaments es faran en autocar i l'horari de sortida de Castellar serà, llevat modificacions 
de darrera hora, a les sis del matí, en punt. L'arribada a Castellar pensem poder-la fer entre les set i les vuit 
de la tarda. 

 
Al tractar-se d'excursions de tot el dia és necessari portar, a part de l'esmorzar, el dinar i beguda 

suficient per a tota la jornada. Tot i això, alguna etapa de la ruta ofereix la possibilitat de dinar en un 
restaurant. Oportunament es donaran els detalls adients. 

 
Per a participar a aquestes sortides i per tal de preveure qualsevol risc d'accident o de malaltia, 

ÉS IMPRESCINDIBLE disposar d'una ASSEGURANÇA INDIVIDUAL (tipus targeta FEEC o similar). Cal tenir 
present que hi han tres etapes de la ruta que discorren per alta muntanya. Per aquest motiu, els participants 
que disposin d'una cobertura inferior, hauran de procedir a fer la pertinent ampliació de cobertura. Aquest canvi 
comporta haver d'abonar 3 euros per cada jornada que es necessiti. Els organitzadors, atenent a aquestes 
circumstàncies, procediran a fer els tràmits pertinents.  

 
El preu del tiquet de l'autocar que farà el desplaçament per a participar a cada etapa és de 22 

euros. Per als socis que manifestin la seva intenció de realitzar tota la ruta i facin efectiu l'abonament a 
l'avançada, l'import global de la travessa serà de 85 euros. La inscripció de persones que no siguin socis 
del Centre comportarà, en tots els supòsits, un recàrrec addicional de 5 euros per etapa.                                                              

 
La inscripció es pot tramitar mitjançant via telemàtica omplint el formulari que apareix consultant a 

http://centrexcursionista.entitatscastellar.cat En aquest cas, la inscripció únicament es considerarà 
vàlida un cop efectuat el pagament al compte de La Caixa 2100 - 0106 - 75 - 0100464064. Cal formalitzar 
una sola transferència, individual, fent constar nom i cognoms de cada participant i, alhora, l'etapa o etapes a 
què pertany aquell import. També es podrà fer la inscripció, personalment, al local del Centre els dimecres, 
des de les 7 de la tarda a les 9 del vespre i els divendres, des de les 9 a dos quarts d'onze de la nit.  

 
 



 
 
Les inscripcions per a poder participar a les etapes ES TANCARAN SEMPRE NOU DIES ABANS DE 

CADA SORTIDA. Per aquest motiu, per exemple, el termini d'inscripció per a assistir a la primera etapa 
finalitza el proper 19 d'abril. En el supòsit de no assolir el nombre de persones suficient que permeti 
contractar l'autocar, es procedirà a suspendre aquella etapa i a retornar els diners avançats. No s'admetran 
inscripcions per telèfon ni sense l'abonament pertinent. Una vegada exhaurit el termini d'inscripció, no es podrà 
retornar l'import del tiquet de l'autocar en el cas que alguns inscrit comuniqui la seva absència, amb l'excepció 
de què hi hagi llista d'espera i es puguin reomplir les places de l'autocar. 

 
Per a qualsevol informació complementària podeu adreçar-vos al local del Centre els dies i dins dels 

horaris de Secretaria. També podeu optar per trucar als telèfons 93 714 73 05 o 93 714 55 42. Igualment, es 
pot trobar àmplia informació consultant a http://centrexcursionista.entitatscastellar.cat i, alhora, posar-vos en 
contacte amb els organitzadors mitjançant correu electrònic a cecastellar@gmail.com 

 

      
Refugi Lluís Estasen, de la Jaça del Prats                                                                                 Pujant al coll del Verdet 
 
 
                                                                                                                             Castellar del Vallès, abril de 2013 

 


