SENDERISME · TRAVESSADES FAMILIARS · GUILS FONTANERA –
REFUGI DE LA FEIXA – ESTANY DE MALNIU – GUILS FONTANERA

Atenció!

A causa de les previsions meteorològiques previstes per al dia 16 de setembre,
aquesta sortida s’ajorna al dia 23 de setembre

Dijous, 23 de setembre

Ruta clàssica de la Cerdanya que ens durà de l’estació d’esquí nòrdic de Guils Fontanera
fins l’estany de Malniu, tot passant pel pla de la Feixa, on trobem la font i el refugi del
mateix nom.

L’estany de Malniu és un estany natural d’origen glacial situat a l’oest de la Cerdanya a
2.250 m sobre el nivell del mar, a la capçalera de la vall Tova. Té una superfície de 5,9 Ha i
una fondària màxima de 13,5 m. La seva conca queda limitada al nord-oest pel Puigpedrós
(2.914 m) i al nord-est pel Pedró de la Tossa (2.695 m).

Segons la llegenda, és en aquest estany on les bruixes i els bruixots es trobaven amb el
diable i organitzaven els seus sàbats les nits de Sant Joan.

Descripció de la ruta

Comencem el recorregut des de l’aparcament de l’estació d’esquí nòrdic de Guils
Fontanera. Passem pel costat del restaurant i uns metres més endavant trobem uns senyals
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indicatius. Prenem la direcció al Refugi de Malniu. Anem a buscar el GR-11. Ben aviat,
comencem a veure les muntanyes de la serra del Cadí, Masella, La Molina, Puigmal, etc.

Arribem a una barrera amb una cadena (amb senyal de GR) i uns metres més endavant,
trobem uns nous senyals que ens indiquen el camí cap al Refugi de la Feixa. Seguim per
aquí. Comença la pujada. De moment, el camí de pujada és bastant recte. Trobem senyals
del GR als arbres.

Uns 300 metres més amunt, arribem a una bifurcació. Podem continuar recte pel GR o
desviar-nos per la dreta i fer una mica més de volta. En aquest cas, optem per desviar-nos.
Aquesta pista ens portarà al mateix GR, però una mica més amunt (potser la pujada es
suavitza una mica).

Només arribar al Refugi de la Feixa, ens desviem cap a l’esquerra seguint la pista en
direcció al Refugi de Malniu.

Continuem pujant per la pista fins arribar a un pla on trobem senyals indicatius per anar a
l’Estany de Malniu. Prenem el camí 120b cap a l’Estany de Malniu.

Després de gaudir d’aquest paisatge impressionant, iniciem el camí de tornada. Fem mitja
volta i tornem pel mateix sender.

Arribem a la carretera de la Feixa (pista) i ens dirigim tot seguint la pista cap el Refugi de la
Feixa.

Ja al refugi, anirem a buscar el GR-11 que ens portarà de nou a l’estació d’esquí de Guils
Fontanera. Punt final de la ruta.
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Fitxa tècnica:
Sortida: 7.00 h des de l’estació d’autobusos. Tornada a vesprada.
Desplaçament: en autocar
Desnivell: 400 m
Temps de marxa: 4.30 h
Dificultat: moderada
Recorregut: 14 km
Inscripcions: fins al 13 de setembre, a secretaria del CET, al formulari adjunt o al
telèfon 93 788 30 30
Preu de la sortida: 20 €
Límit de participants 35 persones
Observacions:
Esmorzar i dinar de motxilla.
En aquesta sortida no hi haurà visita cultural i es passarà el dia pels voltants del
refugi.
L’organització es reserva el dret de tancar la inscripció abans de la data prevista
en el cas d’exhaurir-se les places de l’autocar.
Assegurança: Per participar en aquesta activitat cal que tingueu la llicència
federativa.
En cas contrari, heu de contractar l’assegurança temporal en el moment de fer
la inscripció.
La descripció de la sortida també la podeu veure al blog: https://travessades.blogspot.com/

Inscripció:

->
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