
El Parc Natural del Cadí-Moixeró és un espai d'interès natural deCatalunya, que 
comprèn el conjunt de serres prepirinenques del Cadí i deMoixeró. Està situat a cavall de 
les comarques del Berguedà, l'Alt Urgell i la Cerdanya. El cim més alt es diu puig de la 
canal baridana o Vulturó de 2.648 m, Moixeró (2.409 m), el massís del Pedraforca (2.506 
m) i gran part de la Tosa d'Alp (2.536 m) i elPuigllançada (2.409 m). Té una superfície de 
41.342 ha. Aquesta àrea està protegida des de 1983 en ser declarada Parc Natural per 
decret del15 de juliol de 1983 de la Generalitat de Catalunya. 

Les seves altituds se situen entre els 900 m a les valls i els 2.648,6 m[1]del cim més alt, el 
Vulturó. És per tant un parc d'alta muntanya. Les serres del Cadí i del Moixeró unides en 
el port de Tancalaporta (2.357 m) formen una barrera d'impressionant alçada que separa 
la vall delSegre de la capçalera del riu Llobregat. 
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                La ruta 
(1) Sortim de La Seu per la nacional direcció Puigcerdà ( és la vila capital històrica de la 
Cerdanya i oficialment de la comarca actual de la Baixa Cerdanya, a més de ser 
cap del partit judicial de Puigcerdà. Es troba a la província de Girona, Catalunya). 
(2) Passarem per Alàs que quedarà a ma dreta. Aquí podem visitar el santuari de Santa 
Maia de les peces. (3) A continuació a uns vint minuts arribarem a Martinet, on hi ha el 
Parc dels Búnquers de Montellà i Martinet, una línia fortificada al llarg dels Pirineus, 
anomenada Línia Pirineus, des del cap de Creus fins al País Basc. que es va criar 
durant la guerra civil. (4) Després també passem per Bellver de Cerdanya on, en el 
segle XIX, un escriptor Gustavo Adolfo Bécquer va visitar la ciutat i va redactar una 
coneguda història, La cruz del diablo, en escenaris com el barri antic de Bellver o 
Sant Martí dels Castells. (5) Al cap d’un quants quilometres arribarem a l’Alp, 
Antiga propietat agrícola i ramadera. Que l'any 1896 es va transformar en un 
castell, la Torre del Riu obra historicista del tombant entre el segle XIX i el XX, 
declarada bé cultural d’interès nacional. (6) Després passem per la masella   és 
una estació d'esquí alpí situada al vessant nord de la Tosa d'Alp, al sud de la Baixa 
Cerdanya. Es troba unida a la Molina amb la qual formen el domini esquiable d'Alp 
2500. (7) Baixem una mica fins a Castellar de n’Hug on es troba la Fàbrica de 
Ciment Asland, situada al Clot del Moro, terme municipal de Castellar de n'Hug. 
Actualment convertida en Museu del Ciment Asland, va ser una fàbrica modernista 
promoguda l'any 1901 per Eusebi Güell i Bacigalupi. Va ser la primera fàbrica de 
ciment industrial de Catalunya, i restà operativa fins a l'any 1975. Des de l'any 1992 
és un museu, i està adscrit al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. 
L'any 2005 va ser declarat Bé Cultural d'Interès Nacional. (8) A continuació 
arribarem a La pobla de Lillet. On el 1864  es va produir  una important riuada que 
es va endur un molí i dues cases i en la que va morir un nen de 4 anys. (9) 
Continuarem fins a Gósol i deixarem a l’esquerra algunes serres : La serra del 
Catllaràs on podem escoltar a la tardor la brama del cèrvol, els Rasos de Peguera: 
primer lloc de Catalunya on es va practicar l’esquí i que avui es fora de servei.I el 
Pedraforca on hi ha diversos camins sobretot ramaders, ja que a la zona i als seus 
voltants s'hi concentren àrees de pastura d'alta muntanya molt importants a 
Catalunya. A Gósol  disposen d'una Sala Picasso amb reproduccions de les obres 
pintades per l'artista en aquesta població del Berguedà. (10) A continuació a vans 
de acabar la ruta també trobarem Tuixent que l'any 1973 es va unir amb el municipi 
de Josa de Cadí. I finalment acabem la ruta fins a La Seu d’Urgell. 
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el Parc dels 
Búnquers de 
Montellà i 
Martinet 

Torre del riu de l’Alp 

La  obra historicista 
del tombant entre el 
segle XIX i el XX,  
declarada Bé Cultura 
d'Interès Naciona.  

Masella 

La Fàbrica Museu del  
Ciment Asland ( 
Castellar de n’Hug ) 

La Pobla de Lillet des del 
santuari de falgars. 

Parc del ssegre ( La Seu d’Urgell 
 

Pedraforca 

Font de coll ( Tuixent ) 
Gósol des del castell 


