
Puigpedrós des del Refugi de 
Malniu, i passant pels d’Engorgs  
7 de setembre de 2016 
 

Integrants: Joan Corbera, Miquel Maymó, Manel Molina, Ismael 
Porcar (i la Neret), Josep Roca i Josep Rodri. 

 

Distància projectada: 12,2km amb altures: 12,58km         Temps: 6,12h 
Desnivells: 885m. positius Acumulat: 1.120m                     Cotxe:165km Ismael Porcar  
 
Sortim a les sis del matí de Llerona, 
C17 fins a Ribes que recollim al Josep 
Roca que està esperant-nos, anem cap 
a Bellver direcció a Puigcerdà, a la 
cruïlla de Meranges ens espera en 
Josep Rodri, passem el poble i seguim 
per la pista que està en bon estat, que 
ens condueix fins el refugi de Malniu, 
2.128m fa fresqueta, aparquem i 
paguem tres euros de pàrquing. Ens 
preparem, ja són les 9, del matí i 
comencem a caminar a un quart de 
deu, agafem el GR-11 en direcció al 
refugi J. Folch i Girona, seguim pel 
bosc de Corniols, ens creuem amb un caminador que fa el GR.11 porta 27 dies 
caminant sol i n’hi queden 10 per arribar al Cap de Creus, ens diu que és de Salamanca. 
Passem pel Forat del Bou, per arribar al refugi, 2.380m  portem 5 km, i dues hores i deu 



minuts. Decidim esmorzar prop del riu, amb una 
tranquil·litat meravellosa. Comencem a caminar amb 
força desnivell pel torrent d’Engorgs cap a la Portella 
de Meranges 2.632m,  trobem un vaca morta de pocs 
dies, a l’ arribar a la Portella fem un reagrupament , ja 
falta poc per fer el cim. Fem el cim de Puigpedrós a les 
13,30h , 8,2km i estem a 2.915m. És el cim més alt de 
la Cerdanya Les vistes són impressionants, un dia 

espectacular, fem fotos,  bevem un glopet d’aigua i iniciem el descens, seguim les  
marques de pedrotes i anem baixant fins les Molleres de Puigpedrós, amb un gran ramat 
de cavalls pasturant la poca herba que troben, està la muntanya molt seca, com morta. 
Passem per el coll de les Molleres 2.400.m, directes cap avall, ja veiem l’estany Sec, 
arribem amb un moment al pàrquing prop del refugi. Ja són  les 15,34h, 12,5km. Anem 
als lavabos, ens rentem la cara i ens refresquem, és tard, ha passat el matí volant. Hem 
fet un recorregut de 6,12h, esplèndides, hem passat per uns paisatges preciosos.  
Decidim anar a dinar a ca l’Anna de Ventolà, molt ben atesos i bon menjar. 
La propera setmana anirem al 
Coma Varilles d’Andorra. Sortirem 
a les 6 de Llerona. 
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