
Montmalús i Circ dels Colells  
7 de setembre de 2011   
 

Integrants:  Josep Carbonell, Vicens Catafal, Joan Corbera, Josep 
Maria Farnés, Jaume Muntan, Josep Oranias, Julià Pratginestós, 
Josep Roca i Salvador Vilà 

 

Distància: projectada 8’47 Km. amb altures 8’93 Km. Temps 5’40 h. Desnivells: total 497 
m. Acumulat 755 m. Cotxe: 90 i 90 Km. Vicens Catafal i Josep Oranias/Josep Roca 
 

Els set, que sortim del Vallès, ens 
trobem a les 6 als Gorcs. Pugem cap 
a la Garriga i Ripoll. A l’entrada de 
Ribes de Fresser s’hi incorpora en 
Josep Roca i canviem de cotxe. Al 
passar per Planoles recollim en Josep 
Carbonell. Passem per la variant de la 
collada de Tosses i Puigcerdà. On hi 
parem un moment per saludar la colla 
de Sabadell, que es preparen per 
pujar el Roc d’Aude. Passem pel túnel 
d’Envalira i anem al Pas de la Casa, 
fins a l’estació d’esquí de Grau Roig. Pugem fins al refugi de l’Estany Primer. Només 
baixar quedem impressionats per l’estany de davant nostre. Comencem a caminar a ¼ 
de 10. L’inici és molt planer. Després travessem un toll d’aigua per damunt de pedres i 
comencem l’ascens fins a un llac que seguim en la seva llargada. Hi trobem operaris 
amb una retroexcavadora giratòria. Comencem una agradable pujada que ens portarà a 
la Collada de Montmalús (2.707 m). Durant l’ascens la majoria farem diverses parades 
per agrupar-nos. Junts pugem per entre blocs de pedres al pic del Montmalús (2.782 m). 
Hi arribem al voltant de les 11 h. i fem la parada per esmorzar. Després resseguim el 
panorama: La Muga, la Tossa Plana de Lles, el Pic de Setut i el Tossal Bovinar entre 



molts d’altres. Tot seguit anem al costat oest i arribem a comptar fins a 13 estanys. 
Després per ampliar l’excursió decidim pujar fins els Pic dels Colells. En Josep 
Carbonell, en Josep Oranias i en Jaume Muntan retornen directament al punt d’inici. La 
resta seguim i ens trobem un pastor que recollia les ovelles d’un ramat i que anem fent 
el mateix trajecte. Com sigui que també fa de professor d’esquí i guia de muntanya ens 
indica que el camí pel circ té trams aeris, però que podrem baixar directes. Amb aquesta 
informació anem carenejant el Circ dels Colells. Seguim per unes pilones de pedres. 
Malgrat la marxa és complica en certs moments, ens preocupa la incertesa de trobar  el 
camí de baixada. Anem perdent i recuperant el camí. Passem per la Portella dels Colells 
(2.778 m) i pel Pic de la Portella de Joan Antoni o de Serra Seca (2.777 m).  Després 
observem el GR que ve de la Portella de Joan Antoni i l’anem a trobar-lo baixant per un 

ample prat. Després seguim les 
marques d’aquest GR que 
baixen per una tartera, que 
provoca més d’una caiguda al 
nostres. Avancem per un 
bosquet amb rierols i finalment 
hem de pujar per recuperar el 
nivell del llac i retornar pel camí 
d’anada. Arribem a l’aparca-
ment a ¾ de 3 tocats. Ens ha 
fet un dia esplèndid, solejat i 
seré, de ple estiu. Després 
d’una parada tècnica d’un parell 
de cervesers, decidim anar a 
dinar a Ventolà.  Quan arribem 
a ca l’Anna tenim la taula apunt. 
A la sobretaula decidim que la 
propera setmana anirem al Gra 
de Fajol. Sortirem a les 7 dels 
Gorcs. 
Text: Josep Maria Farnés     
Fotografies: Joan Corbera i 
Josep Maria Farnés 

 


