
 
 

 

SORTIDA A MERANGES 

Ascenció al cim del Puigpedrós (2.914 m) 
 

15 i 16 de Juliol de 2017  
 

Sortida en cotxes: sortirem de la Plaça de Sarrià cap a la ronda de dalt direcció al Besós per enllaçar amb l'Autopista 
C-33 direcció Girona, sortida 2 per agafar la C-17 direcció Vic/Ripoll, seguirem fins a Ribes de Freser per 
continuar per la N-260 direcció Puigcerdà durant 48,5 km fins a l'Hotel Parck Puigcerdà on farem una parada de 
30 minuts per esmorzar. Després cap a la Seu d'Urgell durant 8 km fins arribar al creuament de Meranges on 
agafarem la GIV-4031 passant per Merenges i Girul, després seguirem durant 8,3 km pel camí forestal de Malniu 
fins arribar al refugi.  

 
Recorregut Dissabte: Des del refugi de Malniu cap a l'estany amb el mateix nom, després passarem per l'estany Mal i 

La Serra de l'Home Mort per arribar a l'estany dels Clots on pararem per menjar. Després tornarem al refugi.  

 
Recorregut Diumenge: Esmorzarem a les 7.15 h per començar l'ascensió a les 8.00 h. Sortirem en direcció a l'estany 

Sec, passarem per un gran prat i després seguirem l'ascensió al Puigpedrós travessant per les seves Molleres, ja 
al cim seguirem cap al Nord per anar al mirador situat a França, tornarem al refugi després de passar de nou pel 
Pic de les Molleres de Puigpedrós,  

 
Sortida del dissabte dia 15 

Distància: 7,250 quilòmetres 
Desnivell positiu: 205 metres  

Sortida del Diumenge dia 16 
Distància: 10,530 quilòmetres 
Desnivell positiu: 805 metres  

 
Requeriments per la sortida: Portar aigua, esmorzar i dinar del dissabte, un bon calçat i roba adequada per alta 

muntanya, bastons, crema protectora, i sac de dormir o llençols.  
 
Horari Dissabte 15: Sortida de la Plaça de Sarrià a les 8.30 h arribada a l'Hotel Park Puigcerdà a les 10.30 h, on 

pararem per esmorzar, sortida de l'Hotel a les 11.00 h, arribada al refugi de Malniu a les 12.00 h, inici de la 
caminada a les 12.30 h. El sopar es fa al refugi a les 20.00 h. 

 
Horari Diumenge 16: esmorzar a les 7.15 h, inici a l'ascensió al Puigpedrós a les 8.00 h, arribada al refugi de Malniu a 

les 14.15 h aprox, dinar a les 14.30 h, arribada a Sarrià a les 18.30 h aprox.  
 
Preus: 

55 € per persona en règim PC 
20 € per a aquells que no portin cotxe, i que serà abonat al conductor del cotxe que se li assigni 

PLACES LIMITADES*  
 
 
 
 

*Inscripció i assegurances consulteu  les secretaries dels centres 


