Fitxa excursió SECCIÓ DE MUNTANYA La Massa CCV
Data: 25/11/2017

Indret: Penyes Altes i Moixeró
Temps aproximació amb cotxe:

Temps de caminar (orientatiu):

2:00 h

7 h - 7,5 h

Grau de dificultat: moderada difícil pel

Desnivell: +1.375 m, +20%+30% pendent

desnivell
Responsables i telèfon de contacte: Joan Ramon Palat Vives
Horari: sortida a les 6:30 a l'aparcament de la Quintana.
Es comença a caminar a les 8.30 h, amb 3,5 h s'arriba al coll del Reset , i després queda
1 h fins al cim. podem fer parada per dinar abans o després del Penyes Altes.
De baixada es pot pujar al Moixeró i a continuació pel coll de Moixeró comença el
descens de 2:30 h, s'arribarà sobre les 15:30 h 16:30 segons parades.
Material:


Material de senderisme - muntanya, botes, bastons, roba d'abric (estem al
novembre).



Cal portar esmorçar i aigua (no hi ha aigua durant el recorregut)

Itinerari: Ascensió al cim Penyes Altes de Moixerò per la canal de la serp.
Itinerari circular amb grans vistes 360º, de la Cerdanya, el Pedraforca, la Tossa, amb
grans moles i parets de pedra i bonics boscos, i sobre tot amb força pendent.
El cotxe es deixa a l'aparcament que hi ha a la carretera que porta a Greixer, aquí
comença la caminada per una pista ampla fins al nucli, que un cop superat Greixer es
transforma amb corriol, a partir d'aquest moment el pendent es del 20 a 30 % +, on
pujarem a treves de boscos de boix i faig, fins a sota la paret de pedra del Penyes Altes,
el camí es desvia a l'esquerra per sortir al coll del Reset, a partir d'aquí es endinsem en
un bosc de pi roig, que va carenant fins al cim, hi ha 4 falçs cims, abans d'arribar al cim
hi ha una petita grimpadeta que no té cap dificultat ni perill, per fi el Penyes Altes (2.279
m).
Per baixar es desfà el camí fins al coll del Reset, aquí tenim la doble possibilitat de pujar

als cims de Puig Cubell (2.092 m) i el Moixeró (2.091 m).
Per continuar el descens passem pel coll de Moixeró, on comença un camí amb força
pendent del 20% a 25% -, fins que tornem a endinsar dins del bosc, on el camí costa
molt de seguir, és necessàri l'ús del GPS, passem per la font de Greixer (on no surt casi
aigua) i tot seguit el coll d'Escriu, on agaferem el GR 107, fins a Greixer a través d'una
espectacular fageda.
Nº assistents:

Valoració:

