
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
PRIMERA ETAPA: MOIÀ – ALPENS  ( 46,1 km )  

PRIMER TRAM: MOIÀ – LA MONTJOIA  (7,3 km)                    

                            KM  

                            Parcial    Total 
          0,000   0,000  

Moià (735 m). Sortida: plaça de Sant Sebastià, Baixada del Vall (o drecera), carrer del Vall, carrer de Passerell fins al 

Molí Nou.      

                           1,000   1,000 
Molí Nou (680 m). Travessarem la riera de Passerell (alt. mínima de tota la travessia), seguirem uns metres de pista i 

pujarem, per un corriol, cap al Pla de les Escopetades. 

                           0,500   1,500 

Pla de les Escopetades (755 m). Travessarem una pista rocosa i agafarem  un corriol que puja fins a trobar un roure. 

Bonica vista del Pla del Moianès i del Montseny.   

                           1,230   2,730  

Roure (880). Continuarem per una pista ampla fins a trobar la que puja de la Granoia i va cap a la Montjoia. En 

aquesta cruïlla hi ha el trencant que va a Can Nasplé.   

                           1.370   4.010  

Cruïlla (905). Girarem a l’esquerra i continuarem per una pista ampla.  

                           2.200   6,300  
Cruïlla  GR 3 – GR 177 (945 m). Hi ha un pal indicador d’aquests dos GR. Tirarem a l’esquerra, en direcció a la 

Caseta Alta.  

                           0,500   6,800   

La Caseta Alta (965). Passarem per la dreta d’una masia restaurada i enfilarem pista amunt. A la dreta queda un dens 

bosc de pins. 

                            0,500   7,300  

La Montjoia (975). Després de la pujada arribarem a una cruïlla. Tombarem a la dreta, cap a la   Montjoia, on 

esmorzarem.   

 

 



 
SEGON TRAM: LA MONTJOIA – ALPENS (38,8 km)  
                           0,000    7,300  

La Montjoia (975 m). Seguirem la pista que puja a l’observatori. A 150 m, a la dreta, un corriol  ens portarà a una pista 

forestal.    

                           0,920     8,220  

Pista forestal (985 m). Seguirem aquesta pista, a la dreta, fins a la carretera de l’Estany a Vic.  

                           7,650   15,870  
Carretera (860 m). La seguirem uns 100 metres (direcció Vic) i agafarem un pista a l’esquerra.   

                           1,100   16,970  

Cruïlla de l’Alboquers (720 m). Creuarem una pista i continuarem fins a l’ermita de l’Alboquers.  

                           1,300   18,270  

L’Alboquers (760 m). Passarem prop de la casa i l’ermita i trencarem a l’esquerra, seguint el GR 3. A 700 m de la 

casa hi ha la Caseta de l’Alboquers, i, després, Can Molist. Continuarem per la pista fins a creuar una carretera. A 

l’altra banda de la carretera hi ha una alzina.   

                           4,300   22,570  

L’alzina (805 m). Continuarem per la pista fins a una carretera, la travessarem i continuarem per una pista asfaltada 

que indica ‘Sant Bartomeu del Grau’. Agafarem un camí que hi ha a l’esquerra.  

                           2,200   24,770  

Carretera. Mas Sant Miquel (840 m). Arribarem a la carretera que ve de Sant Bartomeu del Grau i  continua, per 

l’esquerra, cap a Perafita. A cent metres hi ha el mas Sant Miquel. Continuarem per la carretera. Deixarem l’asfalt just 

a l’entrada del mas Vilaseca, trencarem per la dreta, passant per davant la casa, i al cap de poc trobarem una tanca a 

l’esquerra, la passarem i seguirem un camí de baixada en direcció a la casa de les Fosses. Passarem per l’esquerra 

de la casa i continuarem el camí en direcció a Sant Boi de Lluçanès. Quan ja el veurem, tombarem a l’esquerra per 

dirigir-nos a la font de la Prada, on dinarem. Després de dinar continuarem, en pujada, per anar a buscar la carretera 

de Sant Agustí i retrobar el camí original a l’alçada de Rocatova.       

                           9,760   34,530  

 

Caseriu de Rocatova (890 m). Continuarem per una pista, deixant a mà dreta el mas Pastor. Vista panoràmica del 

Pedraforca i la Serra del Cadí. Abans d’arribar a un altre mas, trencarem a  la dreta, per un corriol que s’inicia enmig 

d’alzines, fins a la carretera, que cal creuar. En un turó llunyà, a l’esquerra, veurem l’ermita de Lluçà. Seguirem una 

pista ampla que duu al mas Vinyes Grosses. Vista panoràmica de l’ermita dels Munts. Continuarem per la pista, que 

porta al mas Coma Armada.  

                           3,280   37,810  

Coma Armada (810 m). Continuarem per la pista. En una cruïlla, prendrem el camí de la dreta, que baixa fins a la 

riera Gavarresa i, després, s’enfila cap al mas Cerdanyons. Continuarem per la pista, i després de passar pel mas la 

Vall arribarem al poble d’Alpens.  

                           4,300   46,100  

Alpens (865 m). Punt d’unió de les comarques d’Osona, el Berguedà i el Ripollès.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



SEGONA ETAPA: ALPENS – CASTELLAR DE N’HUG  ( 31,5 km )  
PRIMER TRAM: ALPENS – COLL DE L’ARÇ (11,1 km)           

                           0,000   00,000  

Alpens (865 m). Seguirem la carretera 250 metres i trencarem a la dreta, per una urbanització nova. El camí s’enfila i 

passa pel costat d’una capella dedicada a Sant Antoni Gloriós (font al darrere). Continuarem pel corriol, que porta a 

una pista forestal, i seguirem el GR 1.   

                           1,570   1,570  

Roques Tallades (895 m). A la dreta de la pista es troba una fantàstica formació natural de roca vertical en forma de 

plecs. Continuarem per la pista. Font a la dreta.  

                           0,740   2, 310 
Corriol (975 m). Deixarem la pista i agafarem un corriol, a l’esquerra, que puja pel mig del bosc.  

                           1,430   3,700  

Coll Tallat (1130 m). Seguint el corriol arribarem a Coll Tallat, després de passar una tanca de fusta. A l’esquerra, en 

deu minuts serem al Puig Cornador (1228 m), on deixarem el GR 1, que va a Santa Margarida de Vinyoles, i 

continuarem per un corriol en direcció nord (marques blaves) pel mig d’una magnífica fageda. Un cop al fons de la vall, 

creuarem una pista i seguirem recte pel mig del bosc. Es veu una casa a l’altra banda del rierol. Seguirem el camí 

paral·lel al rierol i trencarem a l’esquerra, per un camí bastant perdut que porta a creuar el rierol i fins a la Font Freda.   

                           1,610   5,550    

Font Freda. Capdevila (925 m). Continuarem amunt, cap a unes masies de les Lloses. Creuarem  la carretera per 

sota un pontet i hi pujarem. La seguirem uns 250 metres i trencarem a la dreta, pel mig d’un camp. Passarem pel 

costat dret d’una casa. Continuarem per un camí asfaltat cap a un altre mas i agafarem una pista forestal. Més 

endavant, deixarem la pista i prendrem un camí a l’esquerra que, un cop creuada una zona pantanosa, duu al mas 

Corbera. Prop del mas agafarem  un camí a l’esquerra. A uns 700 metres hi ha la collada del Forn, on descansarem. 

                           3,180   8,730  
Casa Corbera. Collada del Forn (1.080 m). Continuarem per la pista i, a 600 metres, en una  bifurcació, agafarem el 

camí de la dreta. A 700 metres, deixarem el camí ample i seguirem un  corriol que s’enfila cap al Coll de l’Arç.  

                           2,350   11,080  

Coll de l’Arç (1270 m). Des d’aquí es podrem observar els Rasos de Tubau.   

 

SEGON TRAM: COLL DE L’ARÇ – CASTELLAR DE N’HUG (20,4 km)  

                           0,000   11,080 
Coll de l’Arç (1270 m). Continuarem per un corriol que baixa per l’altre vessant i va a parar a una pista ampla que 

porta a les ruïnes de l’hostal Can Carles. El  camí ramader que travessa aquests indrets rep el nom de carrer de la 

Cerdanya.  

                           1,990   13,070  

Carrer de Cerdanya (1130 m). Continuarem per la pista, la deixarem i seguirem  un corriol, a la dreta, que transcorre 

per un bosc. Trobarem una altra pista, que  creuarem, i seguirem un corriol bastant amagat que porta a unes ruïnes. 

Continuarem fins a trobar una pista que, amb una forta pujada, porta 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) (1390 m). Des d’aquí es poden veure els pròxims objectius: la casa Palomera i 

el coll de l’Espluga. Continuarem per una pista que baixa flanquejant per sota la cara nord dels cingles de Tubau. Poc 

abans d’arribar a la Palomera hi ha un faig monumental. Deixarem la casa a l’esquerra i continuarem per la pista fins a 

trobar un camí, a l’esquerra, que porta al coll de l’Arç, on tornarem a trobar la pista. De la mateixa cruïlla surt un corriol, 

bastant perdut, que porta al coll de Merola.  

                           6,450   23,880 

Coll de Merola (1100 m). Refugi on dinarem. Continuarem pel camí que surt a la seva  esquerra. A 500 metres 

trencarem a l’esquerra, i 500 metres després, a la dreta. Seguirem un corriol que passa prop de la casa de la Cot. 

Seguint un camí que més endavant es converteix en un corriol, arribarem al coll d’Espluga.  

                           1,890   25,770  

Coll d’Espluga (1325 m). Baixarem en direcció a una pista asfaltada que va a l’ermita de Sant Joan de Mataplana. La 

seguirem uns 4 quilòmetres, fins que trobarem, a l’esquerra, un corriol –una drecera– que baixa al riu i torna a pujar  

fins a retrobar la pista asfaltada. La seguirem uns pocs metres i, a la dreta, agafarem un corriol, anomenat de 

l’Esllavissada, que porta a Castellar de n’Hug.   

                          5,73   31,500  

Castellar de N’Hug (1425 m). Municipi de l’Alt Berguedà, tocant ja al Ripollès.  



 

TERCERA ETAPA: CASTELLÀ DE N’HUG – PALAU DE 
CERDANYA – PUIGCERDÀ  ( 29,3 km ) 

 
PRIMER TRAM: CASTELLÀ DE N’HUG – PALAU DE CERDANYA (24,30 km)  

SEGON TRAM:  PALAU DE CERDANYA – PUIGCERDÀ (5 km)  

 

                           0,000   0,000 

Castellar de N’Hug (1425 m). Anirem en direcció a la casa de colònies la Closa.  Pujarem per carrers fins arribar a un 

gran dipòsit. Aquí trobarem  una pista que passa prop de la cova de la Tuta i la font del Boix i porta al coll de la 

Creueta.  

                           4,430   4,430  
Coll de la Creueta (1920). En aquest punt trobarem la carretera que puja de Castellar de n’Hug. S’ha de creuar i 

baixar per un corriol paral·lel a la carretera. A l’altra banda de la vall es veu una pista sense asfaltar que caldrà seguir. 

Per arribar-hi, cal fer drecera baixant fins al riu i tornant a pujar per l’altre vessant.  

                           2,890   7,320  

Pista (1745 m). Seguint aquesta pista arribarem a la carretera que va a l’estació de la Molina. Seguirem un camí 

paral·lel a la carretera, que transcorre pel mig del bosc i porta a la collada de Tosses.    

                           5,220   12,540  

Collada de Tosses (1785 m). Petit descans. Seguirem la carretera en direcció  Ribes de Fresser. A uns cent metres, 

a l’esquerra, enfilarem un camí que puja pel mig del bosc. Després d’una bona pujada i passar a la banda esquerra 

d’un filat, arribarem al punt geodèsic situat al cim del Pla de la Bassa.  

                           1,340   13,880  

Cim Pla de la Bassa (2028 m). Continuarem pel camí paral·lel al filat, que duu al coll de la Creu de Maians (2008 m). 

Aquí trobarem el GR 11, que creua pel coll. El creuarem perpendicularment i continuarem en direcció a un bosc. Hem  
arribat a França. Seguirem en direcció nord cap al coll de la Bassa (2100 m).              

                           2,770   16,650 

 
Coll de la Bassa (2100 m). Altitud màxima de tota la travessa. Des del Coll de la Bassa seguirem unes marques 

grogues que ens portaran a Palau de Cerdanya passant pel refugi de la Jaça de l’Orri de l’Andreu.        

                           7,650   24,300  

 
Palau de Cerdanya (1265 m). Anirem a buscar el carrer que s’anomena Rue d’Espagne que ens portarà fins a 

Puigcerdà. 

                           5,000   29,300  

 

 
Puigcerdà (1250 m). Anirem a l’estació de la RENFE i... cap a casa!  
 
 

  


