
Puigpedros 
28 d’octubre de 2009   
 
Integrants: Josep Carbonell, Josep Comas, Joan Corbera, Jaume 
Muntan, Ismael Porcar, Josep Roca i Jaume Ventura 
 

Distància: 10’63 Km. amb altures 10,84 Km. Temps 5’49 h.  
Desnivells: total 714 m. Acumulat 730 m. –  

 
 
Sortim dels Gorcs a 
les sis tocades en 
direcció a la 
Cerdanya, un cop 
passem l’entrada de 
Puigcerdà en direcció 
a La Seu, a la 
primera rotonda 
virem cap a Guils, per 
seguir cap amunt, 
passem l’estació de 
Guils-Fontanera i 
continuem ara per 
pista de terra fins un 
indicador que ens 
mena a l’estany del 
Malniu. La direcció 
d’aquest indicador cal 
dir que l’erra en uns 
noranta graus, trobem sens dificultat un camí ben marcat i evident que ens porta al 
Malniu, voregem l’estany per enfilar-nos per un costerut viarany cap la carena. El matí 
esplèndid, d’una nitidesa extraordinària, en arribar a la carena s’eixampla el panorama 
i les vistes comencen a ser magnífiques, seguim amunt amb diverses parades per 
agrupar-nos fins que en arribar al pla de dalt ens reunim per esmorzar, en aquestes i 
quan ja acabàvem un helicòpter fa un vol sobre nostre, vola baix com si cerques 
alguna cosa, comencem a caminar i l’aparell torna i sembla que vol aterrar, està uns 
cinquanta metres davant nostre, gairebé toca terra i de sobta torna a enlairar-se i 
marxa a bona velocitat, obsequiant-nos amb una ventada més que considerable. A 
continuació petgem les primeres neus de la temporada, déu n’hi do de la que trobem, 



encara que en no ser massa pendent es 
passa amb total facilitat, amb compte 
gotes anem fent cim.  

La vista és espectacular, amb una munió 
de muntanyes cobertes amb un lleuger 
mantell de neu, des l’Aneto fins el Carlit la 
vista és per emmarcar, fem estona, s’ho 
val, la foto de rigor i avall per el mateix 
camí alguna parada per a reunir-nos, i 
arribem a l’estany, el voregem i seguim 
per el nostre camí trobem un indicador, 
també mal dirigit, es genera la 

controvèrsia, el GPS està un tant dubtós. Els dubtes es resolen en seguir les marques 
que l’encerten i ens porten fàcilment al nostre destí. 

Son prop les tres de la tarda i optem amb anar a ca l’Anna a Ventolà sabem que es 
tret segur i acordem per la sortida de la setmana entrant anar al Roc Colom des de 

Vallter la sortida serà a les  
sis del matí. 

 
Text: Josep Comas    
Fotografies: Joan Corbera i 
Ismael Porcar  


