MOIXERÓ, EL RETORN ALS ORÍGENS

Llums de tempesta a la Mena d’Or

Canvi de plans!!! La neu ens ha fet fora del
circ de Pessons i tornarem al Moixeró, aquesta
vegada sense pluja!
Del pont de Sant Nazari a l’Hospitalet de Roca-Sança passant pel cim del Penyes Altes
Dissabte, 4 de juny de 2016
Teníem quinze anys. La passió per les muntanyes ens corria per les venes. Només podíem
anar amb transport públic i el Moixeró era un bon destí: tren Terrassa-Manresa, autocar a

|1

MOIXERÓ, EL RETORN ALS ORÍGENS

Berga i a Bagà i caminar ﬁns a Gréixer. L’endemà cap als cims. El Penyes Altes fa 2,279m
d’alçada, però per l’orograﬁa extraordinària és un cim excel·lent per iniciar-se a l’alta
muntanya. Us proposem acompanyar-nos allà on se’ns van despertar els instints de
l’alpinisme.
Itinerari: Pont de Sant Nazari · Gréixer · camí de coll d’Escriu · desviació a les mines de coure
· pista abandonada al coll de l’Avet · forta pujada a coll de Cabrera · forta pujada pels canals
del Guitart · coll i prats de Moixeró · Penyes Altes · coll de Jou i descens per un camí traçat
amb la intel·ligència dels segles i sorprenentment còmode pel caos d’agulles i parets del
Claper ﬁns a l’Hospitalet de Roca-Sança.
Punts d’interès:
• Geologia: l’aﬂorament de riolites
• Geomorfologia: als canals del Guitart i al Claper
• Fauna: trencalòs, isards
• Diversitat d’ambients: Pastures. Boscos de pi roig, roure i faig. Roqueters. Prats alpins. Bosc
de pi negre.
• Paisatge: abrupte i canviant durant tota la travessa.
Fitxa tècnica
Sortida: a les 6:00 del matí davant del Centre Cultural
Distància de l’itinerari: un 16 Km
Desnivell: + 1.278m – 1.050m.
Diﬁcultat: FÀCIL.
Material: Esmorzar i dinar de motxilla, aigua (no trobarem aigua en tot el camí. La font de
Cabrera normalment està seca i la del Claper raja molt poc), roba d’abric, protecció per la
pluja i el vent fort. Si fa sol, crema solar, calçat adherent adequat per caminar per camins
pedregosos i poc fressats; càmera fotogràﬁca si us agrada fer fotos; prismàtics si us agraden
els animals; pals, si els necessiteu.
Preu: 17 euros els socis i 27 euros els no socis.
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Inscripcions: al punt d’atenció al soci del C.E.T. i a través del web del C.E.T.
www.ce-terrassa.cat.
Data límit d’inscripció: dijous 1 d’octubre.
Molt important: Cal que tingueu la llicència/assegurança federativa.
En cas contrari, heu de contractar l’assegurança temporal al punt d’atenció al soci (2 euros
per dia).
Vocals: Jordi Collell i Ramon Sans.
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