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Pel Coll de Pendís
És un recorregut molt bonic i ple de contrastos per aquesta llarga carena calcària. El paisatge
és preciós i es passa per llocs que abans eren molt freqüentats, com el Coll de Tancalaporta. Al
cim, es divisa un panorama molt ampli.
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SITUACIÓ Ruta pel vessant nord del Cadí (Parc Natural del Cadí-Moixeró).
ACCÉS Des de Bellver de Cerdanya i Talló per la vall de l’Ingla i el Refugi dels Cortals o
des de Riu de Cerdanya pel Refugi del Serrat de les Esposes (pista apta per a
cotxes). També podem seguir el sender de gran recorregut GR 107 o “Camí dels
Bons Homes”, des de Bellver de Cerdanya.
POBLES MÉS PROPERS Riu de Cerdanya i Bagà (Berguedà).
PUNT DE PARTIDA Coll de Pendís
DURADA 2h 45’ + 2h 15’ (baixada) = 5h 00’
DESNIVELL 767 m
ALTITUD MÀXIMA 2.547 m
CAL VIGILAR! Si hi ha neu, hi ha costats perillosos al Serrat de la Muga i al Coll de Tancalaporta.
MATERIAL Si hi ha neu, s’han de portar esquís o raquetes, piolet i grampons. En lloc de
començar l’excursió al Coll de Pendís, l’haurem de començar força més avall.
ÈPOCA RECOMANADA Tot l’any, però a l’hivern s’ha de fer amb el material i l’equip adequats.

El Parc Natural del Cadí-Moixeró
Es va crear el 15 de juliol de 1983 i abraça tres comarques (Cerdanya,
Berguedà i Alt Urgell) i disset municipis. Té 41.352 hectàrees de superfície i és el
més gran de Catalunya. Inclou les serres del Cadí i del Moixeró i els massissos de
la Tossa d’Alp, el Puigllançada i el Pedraforca. Aquesta barrera muntanyosa
prepirinenca i pirinenca axial s’estén al llarg de més de 30 km i actua com a divisòria
d’aigües de les conques fluvials del Segre al nord i del Llobregat al sud. Els ecosistemes
que hi ha són de tipus alpí, amb elements centreuropeus i mediterranis. El paisatge
agrest del vessant septentrional del Cadí contrasta amb el relleu suau de la cara
meridional, mentre que en el Moixeró el vessant sud és el més espectacular, amb
grans roques i canals.
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Coll de Pendís
Darrere la collada, al vessant del Berguedà, a uns 20’, hi ha el Refugi de Sant
Jordi. Seguim el sender de gran recorregut GR 150 cap a la dreta, en direcció
al Coll de Vimboca (on comença el PR C-125 cap a Molnell). Ens endinsem en
un bosc espès de pi negre i deixem un desviament a la dreta. Passem just per
sota de la Roca de la Moixa i ens anem enfilant fins a un pas a la carena.
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Coll de la Moixa
Continuem per la mateixa carena, però ens decantem cap a la dreta, amb una
pujada forta. Més amunt, la pujada afluixa una miqueta i ens endinsem en un
altre bosc de pi negre, però menys espès que l’anterior.
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El Pradell
És el punt culminant del Serrat de la Moixa. Des d’aquí es veu una excel·lent
perspectiva del Pedraforca i de les valls del Berguedà i de Pi. Seguim la carena
i anem baixant a poc a poc fins al següent pas.
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2.180 m
Foranca de la Muga o Pas del Bou
Voregem la carena rocosa per la banda dreta (amb neu és molt perillós), al
començament de la vall de Pi, fins que ens és possible tornar-hi i passar al
vessant del Berguedà per evitar el cim més elevat del Serrat de la Muga
(amb neu és preferible pujar i continuar per la carena). Així, arribem a un
pas molt ample.
2h 10’
2.325 m
Coll de Tancalaporta
Voregem el Puig dels Terrers (amb neu és perillós) per sobre de la Baga de
Ridolaina fins al Coll dels Terrers. A partir d’aquí augmenta el pendent fins
al cim del Comabona.
2h 45’
2.547 m
Comabona
És un vèrtex geodèsic i un dels millors miradors de la Cerdanya. També té
una bona perspectiva de la paret nord del Pedraforca del vessant del
Berguedà.
Si no hem previst cap travessa, tornem per on hem vingut.

