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P R E S E N T A C I O

L’any 1976, algunes persones varen pensar una manera 
molt rara de fer penitència, o de fugir d’allò quotidià, amb 
una travessa fins a França pel camí ramader, camí que van 
recórrer moltes persones en temps adversos molt diferents 
del nostre.

Any rere any una sèrie d’excursionistes han fet aquesta tra-
vessia provant la seva reistència durant tres dies. La veritat 
sigui dita, l’excursió ha canviat, i no és el que era, però 
l’esperit d’aventura, de resistència, de gaudir uns dies de la 
natura continua essent el mateix i és una manera diferent 
de passar els tres dies de Setmana Santa. 

S’ha de destacar la col∙laboració de l’Ajuntament d’Alpens, 
com també la d’alguns dels seus habitants; així mateix, 
l’Ajuntament de Castellar de N’Hug fa més agradable la 
caminada. 

Aprofito l’ocasió per a felicitar a tots els qui l’han feta algu-
na o moltes vegades i també els qui d’alguna manera l’han 
feta possible any rere any.

Endavant caminadors! que la caminada continuï i que la 
festa no decaigui. 

 
Josep Sert         

President del GEMI
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HISTÒRIA D’UNA TRAVESSA
Aquesta és la història que sorgí quan un grup de joves van decidir seguir un camí 
que duia a França. Aquest camí, anomenat ramader, l’utilitzaven a la primavera 
per a dur tots els ramats de les cases de pagès del Bages, Berguedà,… cap a 
la Cerdanya. Els ramats passaven l’estiu pasturant pels prats verds ceretans i 
retornaven quan arribava la tardor. Amb el pagament previ d’una taxa estipulada per 
haver tingut tot l’estiu el ramat pasturant, els pagesos recuperaven el seu ramat. 
En alguns llocs d’aquest camí on en època de pluja era difícil fer passar el bestiar, 
encara avui s’observa un empedrat el qual feia més fàcil aquesta tasca.

Posteriorment aquest camí s’utilitzà per a passar gent cap a França a causa de 
la Guerra Civil.

Com us dèiem, va ser un grup de nois que encuriosits per les històries que co-
neixen d’aquest camí, van decidir seguir-lo durant les festes de Setmana Santa.

Aquests joves van ser Ramon Iglesies, Ramon Soler, Josep Alcoceba, Joan 
M. Navarro, Valentí José i Joan Capdevila Clarà.

Això va passar l’any 1974 i la tasca no els hi fóu fàcil. Sortiren el dijous Sant 
al migdia, portant dins la motxilla els estris necessaris per a la gran aventura. El 
1r dia dormiren a la pallissa de la Casa Alboquers.

L’endemà amb l’ajuda dels pagesos i referències que ells tenien d’aquest camí, 
anaven de casa de pagès a casa de pagès; i així arribaren a Alpens on passaren 

la segona nit. A Alpens trobaren el grup 
d’escoltes de Moià. L’endemà va ser 
un dia força complicat, ja que s’havia 
de travessar molts colls de muntanya. 
Sota la pluja i veient que la foscor els 
envaïa decidiren passar la nit en la 
cabana d’un pastor, on «s’apropiaren» 
d’un tros de pernil salat que hi penjava. 
Amb gran sorpresa, quan es llevaren, 
van comprovar que Castellar de N’Hug 
(on volien arribar el dia anterior) era 
allà mateix.

Aquest mateix dia arribaren fins a Puig-
cerdà, on feren nit. A l’endemà traves-
saren la frontera fins a Bourg-Madame 

Caseta de l’Alboquers
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Arribada a França

per fer-se la foto de rigor i tornaren en 
tren fins a Vic.

A l’agost de 1974 molts d’aquest jovent 
fundaren el que encara avui en dia és el 
Grup Excursionista Moianès Independent 
de Moià, el GEMI.

Arribada la Setmana Santa de 1975 i de-
gut a l’expectació que provocà la travessa 
de l’any anterior una colla de moianesos 
tornaven a sortir en direcció a França. En 
Josep Alcoceba els acompanyà, però de-
gut al mal temps, a les Lloses hagueren 
de tornar cap a casa.

El  GEMI l ’any 1976 s’encarregà 
d’organitzar la 1a Travessa Moià-França, 
a la qual hi participaren 26 excursionistes i va ser tot un èxit.

Any rera any, s’ha organitzat la travessa i sempre algú o altre aventurer ha arribat 
a França.

I així hem arribat a una nova edició de la travessa Moià-França on vosaltres sou 
els protagonistes: mai us desanimeu pel cansanci, doncs ningú us podrà esborrar 
els bells paratges que heu gaudit, passa rera passa, fins a arribar a França.

Endavant i per molts anys!

Gemi - Moià
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NORMES BÀSIQUES DE COMPORTAMENT
A LA NATURA
FOC
1. No encendre foc de cap mena en boscos, zones amb vegetació o camps de con-

reu.
2. No llençar puntes de cigarreta o llumins mal apagats.

DEIXALLES
1. No abandonar ni enterrar les deixalles a la natura; poden produir lesions a persones 

i animals, contaminen el medi ambient i, a més, desfiguren el paisatge.
2. El que cal fer amb les deixalles és endur-se-les cap a casa o dipositar-les als con-

tenidors del primer poble que es trobi.

SOROLLS
1. S’han d’evitar els aparells de ràdio i similars o fer-los servir sempre amb els 

auriculars, per tal de no alterar la convivència, ja que el medi natural els sorolls 
s’estenen molt i arriben molt lluny.

PLANTES I FLORS
1. Sempre que sigui possible s’ha de caminar pels corriols, camins i pistes ja exis-

tents.
2. No s’han de tallar branques ni arrencar plantes o flors. Si es vol un record, es 

poden fotografiar; d’aquesta manera tothom en podrà gaudir.
3. El medi natural és una comunitat interactiva relativament fràgil i cal procurar en tot 

moment no trencar-ne l’equilibri.

ANIMALS DOMÈSTICS
1. Si es porta un gos cal mantenir-lo sempre controlat i subjectat: pot molestar o 

lesionar altres persones, pot espantar el bestiar i els animals en llibertat (fins i 
tot ell mateix pot resultar lesionat per aquests animals, més ben preparats per 
a defensar el «seu territori») o pot malmetre el medi natural gratant a terra i des-
trossant les plantes.

2. L’amo del gos és en tot moment responsable dels danys i perjudicis que pugui 
causar.

ALTRES ASPECTES
1. Cal tancar les portes de les cledes, cabanes, etc que es trobin a la natura. Així 

s’impedeix que surtin o entrin animals a on no ho han de fer.
2. Els camps de conreu s’han de travessar per les vores, sense trepitjar els sembrats, 

mai pel mig del camp.
3. No s’han d’embrutar fonts, rius, torrents, etc. ni llençar-hi detergents, residus o 

contaminants.
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INFORMACIÓ TÈCNICA DE LA TRAVESSA
– Tot l’itinerari està senyalitzat amb marques blaves. Una marca blava horitzontal, 

significa que anem en la direcció correcta. Si es troba una creu de color blau, signi-
fica que no s’ha de continuar per aquest camí i cal mirar per a on segueix el camí 
correcte.

– Normalment aquestes marques les trobarem en arbres i roques.

– Tot i així es recomana als excursionistes que facin la travessa, que portin aquesta 
guia, així com un mapa i una brúixola per tal de resoldre problemes que es puguin 
presentar. Amb el mapa també podran saber el nom de tot allò que els envolta: 
cims, cases de pagès, pobles, ermites, etc.

– Per a l’excursionista avesat els senyals solament seran un estalvi de temps i la 
confirmació del bon camí; per el caminant inexpert o ocasional la senyalització serà 
un professor que no pot perdre (sobretot en condicions climatològiques adverses). 
En cas de pèrdua, la millor solució acostuma a ser sempre retornar fins al darrer 
senyal que s’ha trobat.

MAPA
GENERAL
DE LA
TRAVESSA
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ETAPA 1: MOIÀ – ALPENS
DISTÀNCIA TOTAL : 42,5 KM  -  10 HORES

TRAM 1 : MOIÀ – MONTJOIA  
Distància : 7,3 Km

REFERÈNCIA  KM
 PARCIAL  TOTAL
     
 0,000  00,000
Moià ( 735 m.) -  Des de la Plaça Sant Sebastià dirigir-se al carrer Baixada del Vall 
i a mà esquerra es troba una drecera que porta al carrer del Vall . Seguir pel carrer 
Passarell en direcció al molí Nou.

 1,000  01,000
Molí Nou ( 680 m. ) – Travessar la riera de Passarell, altitud mínima de tota la tra-
vessa. Seguir una pista la qual s’ha de deixar, uns metres enllà, per a pujar per un 
corriol cap a el Pla de les Escopetades.

 0,500  01,500
Pla de les escopetades ( 755 m. ) – Travessar una pista rocosa i dirigir-se cap a 
un corriol que, en una pujada continuada, porta a un roure. Vista del Pla del Moianès 
i el Montseny.

 1,230  02,730 
Roure ( 880m. )- Es pren una pista ampla que ens portarà fins a la pista que puja 
de la Granoia i va cap a la Montjoia. En aquesta cruïlla trobem el trencall per anar a 
Can Nasplé.
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Roure

Moià

 1,370  04,100
Cruïlla ( 905 m. )- Es gira a l’esquerra i seguir per una pista ampla.

 2,200  06,300
Cruïlla GR 3 – GR 177 ( 945 m. ) – S’arriba a una cruïlla on hi ha un pal indicador 
dels dos GR esmentats. Es trenca a l’esquerra en direcció a la Caseta Alta.

 0,500  06,800 
Caseta Alta ( 965 m. ) – Es passa per la dreta d’una masia restaurada i s’enfila 
pista amunt. A la dreta queda un dens bosc de pins.

 0,500  07,300
La Montjoia ( 975 m. ) –  Després de la forta pujada s’arriba a una cruïlla on cal 
trencar a la dreta, direcció la casa de la Montjoia. En aquest indret s’esmorza.
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Sortida XX Travessa Moià-França, 1995

El president a punt de donar la sortida de la vintena travessa
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TRAM 2 : MONTJOIA – CRUÏLLA  DE PERAFITA
Distància : 25,250 Km
REFERÈNCIA     

  KM 
 PARCIAL  TOTAL

 0,000  07,300
La Montjoia ( 975 m. ) –  Seguir una pista que puja cap a l’observatori . A uns 150 
metres seguir a la dreta per un corriol que ens durà a una pista forestal. 

 0,920  08,220
Pista forestal ( 985 m. ) – Es pren la pista a la dreta i continuar per aquesta fins la 
carretera que va de l’Estany a Vic.

 7,650  15,870
Carretera ( 860 m. ) –   S’arriba a la carretera que va de l’Estany a Vic. Seguir uns 
100 metres per carretera (direcció a Vic) i es pren una pista a l’esquerra.

 1,100  16,970
Cruïlla de l’Alboquers ( 720 m. ) –  Es creua una pista i seguir recte fins a l’ermita 
de l’Alboquers.

 1,300  18,270
L’Alboquers ( 760 m. ) –  Passar a prop de la casa i l’ermita de l’Alboquers i trencar 
a l’esquerra seguint el GR 3.  A 700 metres de l’Alboquers es troba la Caseta de 
l’Alboquers i després Can Molist. Seguir la pista fins a creuar una carretera. A l’altra 
costat de la carretera es troba una alzina.

 4,300  22,570
L’alzina ( 805 m. ) –  Continuar pel camí que porta a una carretera. Travessar la 
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Ermita i Mas L’Alboquers

Mas sant Miquel

carretera i continuar per una pista que indica cap a St. Bartomeu del Grau. Abans 
d’arribar a St. Bartomeu prendre un camí que surt a l’esquerra.

 2,200  24,770
Carretera. Mas Sant Miquel ( 840 m. ) –  S’arrriba a la carretera que ve de St. 
Bartomeu i segueix a l’esquerra direcció Perafita. A 100 metres d’iniciar la carretera 
es troba el Mas Sant Miquel. Continuar per la carretera.

 4,500  29,270
Trencant Mas Hostalet ( 795 m. ) –  Deixar la carretera a la dreta direcció Mas 
l’Hostalet i Mas Vernera. Continuar la pista i trencar a l’esquerra per un camí entre 
camps de conreu. Sortir novament a la carretera i continuar a la dreta direcció Pera-
fita.

 3,280  32,550
Cruïlla Perafita ( 820 m. ) –  500 metres abans de la cruilla de Perafita ( Km. 22 
de la carretera) i a la dreta hi ha una caseta on normalment es dina.
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Sortida XXII Travessa Moià-França, 1997

Sortida XXIII Travessa Moià-França, 1998
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TRAM 3 :  CRUÏLLA  DE PERAFITA - ALPENS
Distància : 10,023 Km
REFERÈNCIA     

  KM 
 PARCIAL  TOTAL
 
 0,000  32,550
Cruïlla Perafita ( 820 m. ) –  Continuar pel camí que duu a la carretera que va a 
St. Agustí de Lluçanès. Creuar la carretera i continuar per un camí que porta al mas 
Puigmajor. Vorejar el mas, passar pel costat d’unes granges i continuar per un camí 
paral∙lel a la carretera. Travessar un rocam on es perd una mica el camí i s’arriba al 
mas Caserio de Rocatoba.

 1,980  34,530
Caserio de Rocatoba ( 890 m. ) – Continuar per una pista i es deixa a mà dreta 
el mas Cal Pastor. Vista panoràmica del Pedraforca i Serra del Cadí. Abans d’arribar 
a un altre mas es trenca a la dreta per un corriol que s’inicia enmig d’unes alzines. 
Seguidament es troba la carretera i es creua. En un turó llunyà, a l’esquerra, es pot 
observar l’ermita de Lluçà. Seguir una pista ampla que porta al mas Vinyes Grosses. 
Vista panoràmica de l’ermita dels Munts. Continuar per la pista i sense deixar-la ens 
portarà al mas Coma Armada.

 3,280  37,810
Coma Armada ( 810 m. ) – Continuar per la pista. Es troba una cruïlla i continuarem 
pel camí de la dreta que baixa fins a la riera de la Gavarresa, per després enfilar-se 
cap al mas Cerdanyons. Continuar per la pista. Després de passar pel mas La Vall, 
s’arriba al poble d’Alpens.
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Vila d’Alpens

Mas Puigmajor

 4,300  42,110
Alpens ( 865 m. ) –  El terme, el més septentrional del lluçanès, és punt d’unió entre 
les comarques d’Osona, el Berguedà i el Ripollès. S’hi troben les capçaleres de les 
rieres de Lluçanès, Gavarresa i de Sora. Pel Nord limita amb el Ripollès amb la serra 
que va del Puigcornador a Santa Margarida de Vinyoles. El nom sembla derivat de 
penna o penya, concretament de la roca de Pena, propera a la població. 
Als segles XVII i XVIII adqurí l’actual traçat de carrerons estrets amb cases de pedra 
de bonics portals i finestres amb llindes amb les dates d’edificació i els noms dels 
constructors.
Davant la casa núm. 2 del carrer del Graell va morir, el 9 de juliol de 1873, el brigadier 
Josep Cabrinetty fill de la Ciutat de Mallorca, en un enfrontament  entre les tropes 
governamentals que comandava i les carlines del general Savalls. Sembla que morí 
d’un tret al clatell disparat des del campanar; però, per la indisciplina que hi havia en 
les tropes republicanes, corregué la notícia que havia estat mort pels seus mateixos 
soldats. Els carlins guanyaren, així, l’anomenada batalla d’Alpens, i el pretendent 
Carles VII féu encunyar una medalla commemorativa i donà a Savalls el títol de mar-
quès d’Alpens.
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Sortida XXIV Travessa Moià-França, 1999

Sortida XXV Travessa Moià-França, 2000
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ETAPA 2: ALPENS – 
CASTELLAR DE N’HUG
DISTÀNCIA TOTAL : 32,5 KM  -  8 HORES

TRAM 1 : ALPENS – COLL DE L’ARÇ
Distància : 11.1 Km

REFERÈNCIA     
  KM
 PARCIAL  TOTAL

 0,000  00,000
Alpens ( 865m. ) –  Seguir la carretera 250 metres i trencar a la dreta per una ur-
banització de nova construcció (any 2000). El camí s’enfila i passa pel costat d’una 
capella dedicada a Sant Antoni Gloriós ( font al darrere). Continuar pel corriol que ens 
portarà a una pista forestal. Seguir el GR 1. 

 1,570  01,570
Roques Tallades ( 895m. ) – A la dreta de la pista es troba una fantàstica formació 
natural de roca vertical en forma de plecs. Continuar per la pista. Font a la dreta.

 0,740  02,310
Corriol ( 975m. ) –    Cal anar en compte i deixar la pista per seguir a l’esquerra un 
corriol que transcorre en contínua pujada pel mig del bosc. 

 1,430  03,740
Coll Tallat ( 1130m. ) –  Continuant pel corriol, abans esmentat, s’arriba al Coll Tallat 
tot havent passat una  tanca de fusta. A l’esquerra i en tan sols 10 minuts es pot 
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pujar el Puig Cornador ( 1228 m.) . En aquest punt es deixa el GR 1 que marxa cap 
a Santa Margarida de Vinyoles. Continuar per un corriol en direcció Nord ( marques 
blaves ) pel mig d’una magnífica fageda. Un cop al fons de la vall creuar una pista i 
seguir recta pel mig del bosc. Es veu una casa a l’altra banda del rierol. Seguir pel 
camí paral∙lel al rierol. Trencar a l’esquerra per un camí bastant perdut que ens porta 
a creuar el rierol i fins la Font Freda. 

 1,810  05,550
Font Freda. Capdevila ( 925m. ) –   Un cop omplertes les cantimplores, si raja la 
font, continuar amunt cap a unes  masies de Les Lloses. Creuar la carretera per sota 
un petit pont i pujar a la carretera.  Seguir la carretera uns 250 metres i trencar a la 
dreta pel mig d’un camp. Es passa pel costat dret d’una casa i segueix per una camí 
asfaltat cap a un altre mas. Es continua per una pista forestal. Deixar més endavant 
la pista i prendre un camí a l’esquerra que un  cop creuat una zona pantanosa, ens 
porta al mas Corbera. Es puja fins a prop del mas i es pren un camí a l’esquerra. A 
uns 700 metres es troba la collada del Forn on descansarem. 

 3,180  08,730
Casa Corbera. Collada del Forn. ( 1080m. ) –  Continuar per la pista i a  600 metres 
es troba una bifurcació. Es pren el camí de la dreta. A 700 metres es deixa el camí 
ample per continuar per un corriol que s’enfila cap el Coll de l’Arç.

 2,350  11,080
Coll de l’Arç ( 1270m. ) –  S’arriba al coll de l’Arç d’on es pot observar els Rasos 
de Tubau.

Santa Maria de les Lloses

Font Freda - Capdevila
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Curiosa formació rocosa a la sortida d’Alpens

Collada del Forn
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TRAM 2:  COLL DE L’ARÇ – CASTELLAR DE N’HUG
Distància: 21,4 Km

REFERÈNCIA     
  KM 
 PARCIAL  TOTAL 
 
 0,000  11,080
Coll de l’Arç ( 1270m. ) – Després d’un merescut descans, continuar per un corriol 
que baixa per l’altre vessant. Aquest corriol va a parar a una pista més ampla que 
ens porta a l’Hostal Can Carles, actualment en ruïnes. El camí ramader que travessa 
aquests paratges es coneix com a carrer de Cerdanya. 

 1,990  13,070
Carrer de Cerdanya ( 1130m. ) –  Continuar per la pista. Deixar la pista i continuar 
per un corriol a la dreta. Aquest corriol transcorre per un bosc. Es troba una altra pista 
que es creua per seguir per un corriol bastant amagat. Aquest porta a unes ruïnes. 
Es continua i es troba una pista, que en forta pujada, condueix cap a un camí més 
estret que duu al coll de Fajaneral dels Rasos de Tubau. 

 4,360  17,430
Coll de Fajaneral (Rasos de Tubau) ( 1390m. ) –  Des del Rasos de Tubau es 
pot observar el nostre proper objectiu que és la casa Palomera, així com el coll de 
l’Espluga. Es continua per una pista que baixa tot flanquejant per sota la cara Nord 
dels cingles de Tubau. Magnífic paisatge. Poc abans d’arribar a La Palomera es troba 
un faig monumental. Es deixa la casa a l’esquerra i es continua per la pista. Seguir un 
camí a l’esquerra de la pista que porta al coll de l’Arç on es torna a trobar la pista. De 
la mateixa cruïlla surt un corriol ( bastant perdut ) que ens durà al Coll de Merolla.
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 6,450  23,880
Coll de Merolla ( 1100m. ) –  Refugi on dinarem. Seguir pel camí que surt a l’esquerra 
del refugi. A 500 metres es trenca a l’esquerra. 500 metres després, a la dreta, seguir 
un corriol que passa a prop de la casa la Cot. Seguint un camí, que posteriorment es 
converteix en un corriol, s’arriba al coll d’Espluga. 

 1,890  25,770
Coll d’Espluga ( 1325m. ) –  Es baixa direcció a una pista asfaltada que ve de 
l’ermita de St. Joan de Mataplana. Seguir la pista uns 4 quilòmetres  fins a trobar, 
a l’esquerra, una drecera en forma de corriol  que baixa al riu i després puja fins a 
retrobar la pista. Seguir pocs metres la pista asfaltada i a la dreta s’inicia un corriol 
anomenat de  l’esllavissada que ens portarà a Castellar de N’Hug.

 6,610  32,380
Castellar de N’hug ( 1425m. ) – Aquest municipi de l’Alt Berguedà ocupa l’extrem 
NE d’aquesta comarca, tocant ja al Ripollès, amb el qual té contacte per dues bandes: 
al N el limita la línia de crestes que separa la capçalera del Llobregat de la conca del 
Rigard, terme municipal de Toses, i a l’E l’Arija el separa del terme de Gombrèn.
El nom de Castellar de N’Hug ha estat objecte de discussions pel que es refereix a 
la segona part del topònim. La grafia actual fou adoptada en una època relativament 
recent, admetent com a certa la suposició que es referia a un personatge històric de 
nom Hug. Però hi ha proves documentals que semblen indicar que, en realitat, aquest 
nom prové de nuce ( nuc, en català), mot que indica corrent o origen d’un corrent 
d’aigua, i que podia referir-se molt probablement a les Fonts del Llobregat que originen 
aquest riu dintre del terme municipal.
Prop de Castellar de N’Hug hi ha la Tuta, cova explorada l’any 1959 pel Centre Ex-
cursionista de Gràcia. La profunditat és d’uns 110 m, amb altures de fins a 8 m i 
amplades que oscil∙len entre els 4 i 5 metres.
Al segle XIX, el polble havia esdevingut famós com a centre de contrabandistes. Ac-
tualment hi té importància el turisme: nombrosos excursionistes i turistes que venen 
a visitar les fonts del Llobregat.

Casa Palomera

Refugi Coll de Merolla
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Dinant a la Palomera,  1997

Coll de la Creueta, 1997
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 0,000  00,000
Castellar de N’hug ( 1425m. ) –  Sortir de Castellar de N’hug direcció a  la casa de 
colònies La Closa. Seguidament es puja per uns carrers fins arribar a un gran dipòsit. 
En aquest punt es troba una pista que porta, passant a prop de la cova de la Tuta i 
la Font del Boix, al coll de la Creueta.

 4,430  04,430
Coll de la Creueta ( 1920m. ) –  En aquest punt es troba la carretera que puja 
de Castellar de N’hug. Es creua la carretera  per baixar  per un corriol que segueix 
paral∙lel a la carretera. A l’altra banda de la vall es veu una pista sense asfaltar que 
s’haurà de seguir. Per arribar-hi cal fer drecera baixant fins al riu i tornar a pujar per 
l’altre vessant.
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 2,890  07,320
Pista ( 1745m. ) –  Seguint la pista  s’arriba a la carretera que va a l’estació de La 
Molina. Seguir un camí que transcorre pel mig d’un bosc i va paral∙lel a la carretera. 
Aquest porta fins a la Collada de Tosses. 

 5,220  12,540
Collada de Tosses ( 1785m. ) – Després de fer un descans i agafar forces, cal se-
guir la carretera direcció Ribes de Freser i a un centenar de metres seguir un camí a 
l’esquerra que puja pel mig del bosc. Després de fer una bona pujada i passar a la banda 
esquerra d’un filat, s’arriba a un punt geodèsic situat al cim del Pla de la Bassa.

 1,340  13,880
Cim Pla de la Bassa ( 2028m. ) – Continuar pel camí paral∙lel al filat que duu al Coll 
de la Creu de Maians ( 2008m). En aquest punt es troba el GR 11 que creua pel coll. 
Creuar perpendicularment el GR i seguir en direcció a un bosc. Ja som a França. Es 
segueix direcció nord cap a el coll de la Bassa (2100 m.).

 3,190  17,070
Coll de la Bassa ( 2100m. ) –  Altitud màxima de tota la travessa. Continuar pel coll 
en direcció nord seguint les marques blaves que hi ha als arbres. A un quilòmetre, 
aproximadament, es troba una pista ampla que baixa fins a Osseja. L’itinerari de 
baixada transcorre per dreceres, en forma de corriols, que van travessant l’esmentada 
pista asfaltada. Abans d’arribar a Osseja es passa per un mirador, quilòmetre 23, d’on 
podem admirar bona part de la Cerdanya i els cims fronterers amb Andorra.

 8,650  25,720
Osseja ( 1265m. ) –  Arribant a Osseja es travessa un pont per anar cap al “centre 
ville” on es troba la plaça de l’esglèsia. Ja podem celebrar-ho hem fet la travessa 
Moià – França. Des d’aquí seguir per la carretera que porta a Bourg-Madamme. 
S’arriba a una rotonda i es trenca a l’esquerra direcció Palau de Cerdanya. Es passa 
per davant d’un edifici molt gran i alt. Es trenca a la dreta direcció Palau de Cerdanya. 
Seguidament es troba una cruïlla amb dos carrers. Cal seguir c/ rue d’Espagne que 
porta fins a Puigcerdà.

 6,000  31,720
Puigcerdà ( 1250m. ) –  Un cop arribat a Puigcerdà ens dirigim a l’estació de Renfe, 
i cap a casa.

Poble de Castellar de N’Hug
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Sortida XXVI Travessa Moià-França, 2001

Sortida XXVII Travessa Moià-França, 2002
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Sortida XXVIII Travessa Moià-França, 2003

Sortida XXIX Travessa Moià-França, 2004
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Sortida XXX Travessa Moià-França, 2005

XXX TRAVESSA MOIÀ-FRANÇA

25-26-27 març 2005
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XXIV
Travessa
Moià
França
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