
A.E. Talaia GMF20190518_086 

EXCURSIÓ AL MOIXERÓ 
Data:  DISSABTE 18 I DIUMENGE 19 de MAIG de 2019 

Hora de sortida: 10:45 del matí 

Desplaçament: Amb  COTXES PARTICULARS 

Lloc de sortida:  APARCAMENT DEL PARC DEL GARRAF 

Coordinadors de la sortida: Anna-Llibertat Garcia (),Xavier Caba (600210199) 

 

Horaris previstos: 

Dissabte 18 de maig: 

10.45 h - Trobada a l’aparcament del Parc del Garraf.  

11.00 h - Sortida en direcció a Bagà. 

13.00 h – Dinar a la zona al voltant del Refugi Vents del Cadí. 

14.00 h – Sortida cap al Refugi Sant Jordi pel camí dels Empedrats. 

14.30 h – Pas pel Torrent de la Font del Faig. 

16.15 h – Font Gran d’Escriu. 

17.00 h – Arribada al Refugi. 

19.30 h – Sopar. 

Diumenge 19 de maig: 

08.00 h – Esmorzar. 

09.00 h – Inici excursió al Moixeró. 

09.45 h – Coll de Pendís. 

11.15 h – Coll del Moixeró. 

11.45 h – Moixeró. 

12.30 h – Coll del Moixeró. 

13.15 h – Refugi Sant Jordi. 

13.45 h – Dinar al Refugi. 

15:15 h – Tornada cap als cotxes. 

17:15 h – Inici retorn a Vilanova i la Geltrú. 

19:15 h – Arribada a Vilanova i la Geltrú. 



Resum de l’itinerari:  

Dissabte: Sortida de la Font Nostra - Els Empedrats - Estret d’Escriu - Font Gran d’Escriu - Refugi Sant 

Jordi. Distància opció general: 4,8 km. Desnivell acumulat: 630 m. 

 

Diumenge: Refugi Sant Jordi (1565 m) – Coll de Pendís (1781m) – Coll del Moixeró (1971m) – Moixeró 

(2090 m)– Coll del Moixeró – Refugi Sant Jordi (dinar) - Font Gran d’Escriu - Els Empedrats - Font Nostra. 

Distància opció general: 12 km. Desnivell: +500 m – 1100 m. 

 

Material necessari (què cal portar): 

Menjar i aigua: Caldrà portar l’esmorzar, el dinar i el que us calgui d’avituallament durant l’excursió (fruits 

secs, fruita, barretes...). Cal tenir en compte que l’excursió s’allarga fins a primera hora de la tarda i 

dinarem en ruta. Podem trobar alguna font, no podem garantir que tinguin aigua. 

Roba: L’excursió es fa a l’estiu, però en alta muntanya, a una alçada per sobre dels 2000 m, recomanem 

diverses capes per tal de poder-se adaptar a la climatologia. 

Calçat adequat: Botes de muntanya de canya mitjana o alta per protegir bé el peu i el turmell. 

Documentació: Targeta federativa i document d’identitat, targeta de la Seguretat Social, etc. 

Altres materials recomanats: Prismàtics. 

Descripció del recorregut en cotxes: 

El punt de sortida és al pàrquing del Parc del Garraf, des d’allà agafem la C-15 direcció Vilafranca-Manresa 

i continuem per la C-37. Ens mantenim a la dreta i seguim les indicacions C-25 Girona-Manresa. Prenem la 

sortida 141B per E9-C16 direcció Berga/Puigcerdà, 

fins arribar a Bagà i prenem la sortida Bagà (nord). 

Sortim de Bagà fent el tomb al poble i enfilant una 

petita carretera direcció a Gisclareny. A 5 km 

aprox. veurem que la carretera es bifurca, 

agafarem el camí que puja a la dreta i que indica 

La Salle Natura/Refugi Vents del Cadí. Tot seguit 

arribarem a la casa de colònies La Salle Natura on 

aparcarem i dinarem. 

 

Dificultats que hi pot haver i altres qüestions a tenir en compte: 

L’excursió transita per l’alta muntanya, en alguns casos per zones terreny rocós, i senders pedregosos i 

costeruts, caldrà estar atents. 

La primera part de la sortida transcorre seguint el torrent del riu Pendís, amb petits trams amb pendent, 

relliscosos i pedregosos, i cal creuar el riu diverses vegades, cal tenir-ho en compte a l’hora de seleccionar 

el tipus de calçat. 

Cal que els pares vigilin i es responsabilitzin dels seus fills. Al llarg de l’excursió s’ha previst fer algunes 

parades de REAGRUPAMENT. Cal que tothom les respecti en benefici del grup. Els adults responsables 

dels menors hauran de vetllar per la seva seguretat. No es pot córrer durant el trajecte. Els menors no 

han de passar al davant de la persona que se situarà al capdavant i que farà el guiatge de l’itinerari. 

Vetlleu-ho, si us plau. 



 

Descripció de l’itinerari de diumenge al matí (Opció General): 
Itinerari revisat sobre el terreny l’abril de 2019 

El dissabte farem l’aproximació al Refugi Sant Jordi, tot seguint el camí dels empedrats. 

Sortirem des de l’aparcament de Cal Cerdanyola, un allotjament rural al peu del riu i al costat del refugi 

Vents del Cadí, punt per on passa la ruta dels Cavalls del Vent, tot seguint el PR-125, que surt al costat del 

pont que creua el riu, cap a la dreta. Seguirem per un camí que va resseguint el fons de la vall enmig d’un 

bosc de pi roig i amb diversos trams de boixeda força espectacular. La ruta és un clàssic a l’estiu pels que 

busquen un lloc on refrescar-se, ja que anirem resseguint el riu tota l’estona. 

Al cap de poca estona, travessem el riu per un pont i en pocs minuts arribem al trencant del Bullidor de la 

Llet. En aquesta excursió no l’anirem a veure, ja hi vam anar en una altra sortida del GMeF de l’octubre 

del 201, i continuem pel PR-125 (precisament en aquest punt és on veiem que el camí original estava 

empedrat i d’aquí n’ha quedat el nom, aquesta era una de les rutes més habituals per travessar del 

Berguedà a la Cerdanya). De seguida, el camí s’engorja a l’estret dels Empedrats i haurem de creuar el 

torrent fins a tres ocasions. Si hi baixa molta aigua, cal anar en compte ja que és possible que ens haguem 

de mullar els peus en algun punt. 

Després d’aquest tram, en menys d’un quart d’hora 

arribem al salt dels Empedrats o la Cua de Cavall, una 

cascada amb un gorg que a l’estiu és un bon lloc on 

refrescar-s’hi. Travessem de nou el torrent de la Font del 

Faig i ara remuntarem pel marge dret per una zona rocosa 

on haurem d’anar en compte amb les roques mullades si hi 

baixa aigua. Just a sobre del salt gran, trobem alguns altres 

petits saltants igualment bonics.   

Continuem seguint les marques del PR-125 i ara pugem 

decididament mentre darrere nostre queden les parets de 

l’estret dels Empedrats. Més amunt trobem una desviació a 

la dreta, però nosaltres seguim les marques de PR, cap a 

l’esquerra. 

Seguim pujant, ara més suaument per una zona de pins i boix, i guanyem alçada respecte al torrent, a la 

nostra dreta. Més amunt, el tornem a creuar i seguim per una zona de bosc més esclarissada, amb alguns 

faigs, fins arribar a la Font Gran d’Escriu. 



Continuem, de nou, pel marge esquerre del torrent i al cap d’una estona arribem al refugi Sant Jordi ( on 

farem nit). El refugi es troba en una zona de prats als peus de la serra del Moixeró. Cap al sud, veiem tota 

la vall per on hem pujat, i cap amunt, podríem travessar cap a la Cerdanya pel Coll de Pendís, dos-cents 

metres més amunt, serà seguint aquest camí que demà continuarem l’excursió. 

 

Del Refugi Sant Jordi, a la pàgina web de la 

FEEC explica: “L’any 1951 la delegació 

catalana de la llavors Federació Espanyola de 

Muntanyisme va habilitar com a refugi l’antic 

Hostal de la Font del Faig, ubicat en un 

enclavament estratègic al peu del coll de 

Pendís. Temps després, l’estat precari de 

l’edifici va propiciar que els propietaris 

cedissin a la FEEC una parcel·la veïna per 

erigir-hi un nou refugi que fou inaugurat 

l’octubre de 1961. El refugi és punt de pas de les travesses Cavalls del Vent, Muntanyes Màgiques i el Camí 

dels Bons Homes. Així mateix, l’accés a través del PR-C 125, una preciosa excursió que discorre pels 

Empedrats, l’antic camí ral de la Cerdanya, resseguint l’espectacular i encaixonada vall del riu Pendís, és 

una experiència totalment recomanable. Pel què fa a les ascensions, l’estrella de la zona és el Penyes Altes 

del Moixeró (2.276 m), el cim més carismàtic de la serra de Moixeró.” 

Diumenge farem l’ascensió al Moixeró des del Refugi Sant Jordi. 

Al matí, després d’esmorzar al Refugi, iniciarem l’ascensió al cim del Moixeró, que dóna nom a la serra. 

Per fer-ho sortirem enfilant el camí que ens porta al Coll de Pendís. Aquest port es troba entre la Serra del 

Cadí i la de Moixeró i entre la Cerdanya i el Berguedà, i divideix les conques del riu Segre i Llobregat, és un 

lloc de pas històric ja que antigament era el camí més accessible per enllaçar el Berguedà i la Cerdanya.   

Des del Coll de Pendís, derivem cap a la dreta, tot 

pujant arran de la carena, pel seu vessant sud, per 

dins d’un ufanós bosc de pi. Resseguim tot seguit la 

falda sud del Morro de Moixeró, per baixar 

lleugerament fins al Coll del Moixeró. 

Aquí se’ns torna a obrir una magnífica perspectiva de 

http://senders.feec.cat/pr-c-125-g273


la Cerdanya i del Berguedà, si el dia ens acompanya, es pot veure un bona vista del Pedraforca i de la 

serra del Cadí. 

Des d’aquí ja només ens falta un últim esforç 

per arribar a cim del Moixeró, que se’ns 

presenta just al davant, tot envoltat, per 

aquest vessant de verds prats i boscos, 

excepte en la seva part superior per on 

treuen el cap les roques blanques, 

característiques d’aquest cim des de la banda 

berguedana.  

En funció de com anem de temps, el retorn 

des del cim, fins al coll, el farem pel mateix 

camí de pujada, o baixarem en direcció a les Penyes Altes del Moixeró, per retornar planejant per entre 

prats per la cara nord del Moixeró. 

Una vegada de nou al Coll del Moixeró, emprenem un ràpid i pronunciat descens que es porta directes al 

Refugi de Sant Jordi, on podem dinar. 

Havent dinat, desfem el camí que vam fer dissabte de pujada, fins arribar als cotxes i començar el retorn 

cap a casa. 

 

 

Descripció de l’itinerari del diumenge al matí (Opció Menuts): 
 

L’opció menuts es planteja igual que la opció general, hi ha la possibilitat de no fer la pujada final al 

Moixeró. 

 



 

 

 
 

NOTES: 

1. Aquesta activitat de muntanya està organitzada pel Grup de Muntanya en Família (GMeF) de l’Agrupació Excursionista Talaia i s’adreça als membres de l’entitat adscrits al GMeF. 
D’acord amb allò que marca la legislació per a les activitats esportives, tots els participants a les activitats del GMeF hauran de disposar de la llicència federativa de l’any en curs. 
Els menors que participen en aquesta activitat de muntanya hauran d’anar acompanyats dels seus pares o altres familiars que se’n faran responsables. 


