Puigpedrós per Guils
16 de juliol de 2014
Integrants: Pep Comas, Joan Corbera, Josep M. Farnés, Jaume
Muntan, Julià Pratginestós, Josep Roca, i Salvador Vilà
Distància: Projectada 11,37 amb altures 11,67 Km. Temps: 5’36 Desnivells: 718 m.
Acumulat: 766 m.
Cotxe:. 154 Km. Julià Pratginestós i Josep Roca
Arrenquem a les 6 als Gorcs i anem cap a
Puigcerdà, on trenquem cap a Guils.
Prenem una pista de terra on hi trobem
nombrosos cotxes aparcat a la recerca de
bolets. Aparquem a la carretera i
comencem a caminar a les 8’26 h.
Seguim per un camí ben assenyalat que
ens porta a l’estany de Malniu per la serra
de l’Home Mort. Voregem per l’esquerra la
meitat del llac i seguim uns pedrons. En
iniciar l’ascens en Pep Comas i en
Salvador Vilà anuncien que donaran una
volta pel llac i el refugi de Malniu. La resta
pugem directes per entre nerets i blocs de
pedres. Aquest corriol ens porta directes al serrat de les Perdius Blanques, tot vorejant el clot del
Malniu. Observem el llac del Mal. Quan arribem a les 10’50 h. a un coll als peu del Puigpedrós
parem a esmorzar. Avancem a través de les Molleres del Puigpedrós, on els cavalls hi pasturen.
Seguim per la carena l’est. Arribem esglaonats al Puigpedrós (2.914 m) al voltant de les 12 del

migdia. Fa un dia molt clar i
calorós. La esplèndida visió
ens permet gaudir del paisatge
i recordar nombroses excursions. Hi veiem des de l’Aneto
al Carlit i ens costa reprendré
la marxa. Iniciem el descens i
en Josep Roca puja a l’altre
Puigpedrós.
Baixem
més
directes i seguim pedrons fins
que retrobem el camí d’anada.
Baixem directes fins al llac de
Malniu que voregem i retornem
a l’aparcament les 2 tocades i
ens retrobem amb els companys. Decidim anar a dinar a
la fonda Biayna de Bellver de
Cerdanya. A la sobretaula
decidim que la propera setmana anem a Vallter on pujarem
per la Portella de Mantet al Pic
de la Dona i al Coll de la
Geganta. Sortirem a les 7 dels
Gorcs.
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