
Què hi trobareu Com arribar

•  

Al nord del Moixeró
La cara més suau, amb boscos, valls i poblets  
disseminats.

Al vessant nord, el Moixeró ens mostra la seva cara més 
suau, plena de boscos quasi màgics, que podem recor- 
rer a través dels senders de la zona. Així, tot travessant 
aquests boscos podem arribar a Penyes Altes, vèrtex 
geodèsic i punt culminant de la serralada, amb 2.276 m, 
des d’on podrem observar bona part del Parc Natural 
del Cadí-Moixeró. 

Els pobles que han conviscut amb el Moixeró han con-
servat la seva part més històrica, com la vila medieval 
de Bellver de Cerdanya, i han arribat fins als nostres 
dies una bona colla d’ermites romàniques com la de 
Sant Julià de Pedra, Sant Marcel de Bor, Santa Eugènia 
de Nerellà o Sant Serni de Coborriu, o la catedral de la 
Cerdanya, Santa Maria de Talló.

També hi trobem la Fou de Bor, un excel·lent atractiu 
per als amants de l’espeleologia.

A Talló trobem el Centre d’Informació, Interpretació i 
Recerca del Parc Natural i el seu entorn, on podrem 
informar-nos de tot el que ens calgui per conèixer millor 
el Parc i el seu entorn (Artesans, les Basses de Gallissà...).

Bellver de Cerdanya
Arxiu del P. N. del Cadí-Moixeró

Santa Maria de Talló
Autor: Richard Martín Vidal

Mirador del Cap del Ras
Arxiu del P. N. del Cadí-Moixeró

La Fou de Bor
Autor: Joan Casòliva Armengou.
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Serra de Moixeró
Arxiu del Parc Natural del Cadí-Moixeró

Comarca: Cerdanya  Municipis (pobles): Riu de Cerdanya, Bellver de Cerdanya (Bellver de Cerdanya, Bor, Nas, 
Olià, Pedra, Pi, Riu de Santa Maria, Santa Eugènia de Nerellà, Santa Magdalena, Talló, Vilella, Nèfol)



AGENDA D’ACTIVITATSALLOTJAMENTS

• 
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 www.facebook.com/PNCadiMoixero

A tenir en compte

Opcions de la visitaEls atractius principals

Serveis per la visita

· L’ascensió a Penyes 
Altes de Moixeró, no és 
recomanable fer-la a 
l’hivern, ja que sol nevar 
a les parts altes i això 
pot comportar algun 
problema, especialment 
a la carena i darrer tram 
fins al cim, on la neu 
queda glaçada.

www.femparc.cat

       En BTT

           Riu de Cerdanya – l’Ingla – Bor
Recorregut: 26 km
Durada: 3h 30’
Desnivell: 1580 m

       En vehicle
• Riu de Cerdanya - Refugi Serrat de 
les Esposes - Refugi dels Cortals de 
l’Ingla - Bellver de Cerdanya. En 4x4.

• Pobles i esglésies de la Batllia: Riu 
de Cerdanya, Pedra, Bor, Talló, Bell-
ver de Cerdanya, Pi, Santa Eugènia de 
Nerellà, Olià i Nas.

Equipaments
• Àrees recreatives: 
             - Cap del Ras  
             - Cortals de l’Ingla 
             - Font de l’Ingla
             - Font Freda 
             - L’Agre
             - Pradell de Pi
             - Serrat de les Esposes

• Mirador del Cap del Ras (adaptat a 
persones amb mobilitat reduïda)

A més a més...
. La Ferreria (Pi), és un petit museu 
que dóna a conèixer l’ofici de ferrer i els 
camins de ferradura.
. Les Basses de Gallissà, al riu Segre, 
són unes basses artificials formades en 
una antiga activitat extractiva.
. La Fou de Bor és una cova amb més 
de 3.000 m de passadissos subterranis i 
sales amb formacions de gran bellesa.

• Boscos madurs: l’Avetosa de Riu de 
Cerdanya, amb alguns avets que superen 
els quatre metres de diàmetre. 

• Poblets: no ens podem perdre la visita de 
la Vila Medieval de Bellver de Cerdanya, Pi, 
Bor o Riu de Cerdanya. 

• Penyes Altes i Prats de Moixeró, paisat-
ges i vistes espectaculars.

• Camí ral de Coll de Pendís, utilitzat per 
cerdans i berguedans i altres caminants per 
travessar la serralada pel coll de Pendís.

• Santa Maria de Talló, la catedral de la 
Cerdanya, d’estil romànic.

• Ermites romàniques, disperses arreu. 

• Valls singulars, com la de Pi, l’Ingla i 
Ridolaina.

• El conjunt de cavitats de la Fou de Bor i 
de la Tuta Freda, la cova més important de 
la Cerdanya.

Trobareu informació detallada al web del Parc 
Natural sobre el programa d’activitats del 
Parc, xarxa de senders, infraestructures (àrees 
recreatives, miradors, centres d’interpretació, 
...) i productors locals i ecològics: 
http://parcsnaturals.gencat.cat/cadi 

Més informació de la zona al Centre d’Informa-
ció, Interpretació i Recerca del Parc Natural i el 
seu entorn (Talló) 
http://bellverecoturismecerdanya.cat 

       A peu

      Ascensió a Penyes Altes del 
Moixeró (2.276 m)
Inici/final: refugi de l’Ingla / Penyes Altes 
del Moixeró
Durada: 2h 30’
Desnivell: 580 m positius

      Camí dels Segadors
Inici/final: Bellver de Cerdanya / Gósol 
Durada: 9 h
Desnivell: 2.370 m
Recorregut: 29 km

      Cavalls del Vent
Inici/final: Qualsevol dels 8 refugis 
guardats 
Durada: 5 etapes (varis dies)
Desnivell: 9.900 positius
Recorregut: 74 km.

       Bellver de Cerdanya – Coll de 
Pendís (GR 107)
Inici/Final: Bellver de Cerdanya - Coll de 
Pendís
Recorregut: 11,2 Km
Durada: 3h 
Desnivell: 871 m

       Mirador de Cap del Ras 
Itinerari adaptat a persones amb mobi-
litat reduïda  
Recorregut: 1,1 Km
Desnivell acumulat: 31 m
Pendent màxim: 12%
Accessibilitat: sense acompanyant
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Dificultat:     baixa,     moderada,     alta,     molt alta

https://www.facebook.com/PNCadiMoixero
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/cadi
http://bellverecoturismecerdanya.cat

