
Puigpedrós des del refugi de Malniu 
19-6-2019 

Integrants: Isabel Alcalde, Jaume Bertran, Pep Casas, Vicens Catafal, Joan 

Corbera, Ciril Coronado, Mercè Font, Ferran Iñigo,Toni Manuel, JM Martínez, Miquel 

Maymó, Manel Molina,Ismael Porcar,Josep Pous,Julià Pratginestós, Josep Roca. 

Distància: 12,10km. Temps:7,40h. Temps en moviment:4,25h. Desnivell: 916m+. 

Cotxes: 165km. Furgonetes de lloguer. 

 

Ens trobem tota la colla a les sis del matí, avui portem un convidat en Ciril Coronado. 

Sortim amb les furgonetes cap a la Cerdanya, Meranges i refugi de Malniu, (2.130m). 

Comencem a caminar abans de les nou per un itinerari circular, tot resseguint el 

GR11, fem un sinuós traçat fins el refugi d´Engorgs, aquí deixem el sender 

Transpirinenc. Portem més de dues hores i ens parem a esmorzar. No estem sols 

però el paisatge és idíl·lic i es respira tranquil·litat. 

Reprenem la caminada cap a les Molleres dels Engorgs, anem guanyant alçada per 

anar a buscar el coll de la Portella de Meranges (2.630m). A la pujada hi ha moltes 

pedres com el nom del cim. Al coll bufa un vent, fort i fred. Les vistes són 

espectaculars. 

Fem el cim Puigpedrós (2.915m) a quarts de dues,  segueix el vent i fa fred. Ens fem 

la foto de grup i gaudim de les vistes de tota la Cerdanya tot albirant Andorra, Serra 

del Cadí... 

Comencem el descens per una baixada de pedres complicada, planegem una mica 

per les molleres del Puigpedrós per arribar al coll del mateix nom on ens arrecerem 

per dinar, són les tres. 

Allargar el dia a la muntanya i portar-nos el dinar ha estat una bona experiència. 

Baixem a bon ritme per un terreny més suau, tanquem el cercle al trobar el camí del 

matí,  GR11. Arribem al refugi de Malniu a tres quarts de cinc. 

Una sortida molt llarga i pedregosa. El Puigpedrós amb els seus 2.915m d’alçada, és 

un cim exigent però de relleu agradable que fa les delícies de tots els que decideixen 

pujar-hi. El fet de fer-lo circular ens permet arrodonir l’experiència: fonts, llacs, 

contraforts, aigües dels seus torrents, compensen sobradament l’ascensió.  

El Puigpedrós és el cim més alt de les comarques gironines. 

La propera setmana anirem a les Borregues, des de Vallter. 

Sortirem a les 6h del matí de la zona esportiva de Corró de Vall.  



      
                     Cim del Puigpedrós 2.915m 
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