Rutas trekking

La volta als estanys de Malniu i de Guils 1
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Aquets estanys uns reserven una magnífica passejada. Des de la riba sud de l’estany de
Malniu,obtindreu una vista molt bonica de les crestes que s’enfilen al Puigpedrós.
L’indret és el més indicat per fer un picnic sota els pins.
Més amunt, l’estany de Guils (o estany Mal) us sorprendrà amb l’esclat de flors que
recobreix la seva riba nord.
Situació: Ruta al nord de Meranges.
Accés: Des de Meranges agafeu la pista de 9 Km en bon estat que mena al refugi de
Malniu.
Pobles més propers: Meranges.
Punt de partida: Refugi de Malniu.
Durada: 3h 00'
Desnivell acumulat: 200 m
Altura màxima: 2.300 m
Edat recomanada: A partir de 7 anys.
Nivell: fácil
Objectiu: Activitat fácil per gaudir dels paisatges de les nostres muntanyes sense
complicacions techniques.
Material que cal portar: Botes de muntanya, roba còmod, paravent o impremeable. Durante
l’hiver: Roba d’abric, guants, gorro, ulleres de sol, raquetes.
Recomanable bastons.

Itinerari:
0h:00’ 2.130m
Refugi de Malniu
Des de la font del refugi seguim el corriol marcat amb blanc i vermell que puja pel bosc
de pins entre grossos blocs de granit. Aquest surt ràpidament a la carena. Seguim les
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marques cap a l’esquerra i travessem el pla que va a parar al costat nord de l’estany de
Malniu.
1h:15’ 2.250m
Estany de Malniu
Seguim la riba esquerra, sobre la qual un caos de blocs pot servir d’aixopluc en cas de
necessitat. Continuem, 100 m, per la riba esquerra, fins a un esplèndid exemplar de pi
negre. Ens allunyem 50 m pel bosc, cap a l’esquerra. Trobem, a 150 m, un nou pla que
travessem -500 m- horitzontalment vers l’oest. Arribem així al capdamunt de l’estany
de Guils.
2h:00’ 2.254m
Estany de Guils
Baixem ara 50 m, entre roques per accedir a la banda nord. La voregem per la riba
esquerra fins a l’eixidor habilitat. Continuem 120 m al voltant de l’estany caminant per
la vora dels pins i sobre lloses de granit. Trobarem ara, a l’esquerra, una gran fita que
indica l’inici d’un corriol que seguim. Després assolim la carena boscosa. Baixem
suaument 200 m, abans de passar una coma més accentuada. En aquest punt, dues
fites de bona mida emmarquen el camí. Anem ara cap a la dreta del bosc i sortirem de
seguida a un petit pla, que travessem. Passem un rierol i continuem, horitzontalment,
fins a l’extrem sud de l’estany de Malniu.
2h:30’ 2.250m
Estany de Malniu
A l’alçada de l’eixidor, seguim el sender marcat amb blanc i vermell. Aquest troba un
tancat i continua després pel bosc. Abandonem, a 200 m, el camí horitzontal i baixem
tot seguint els senyals. El refugi de Malniu és molt a prop. Un rètol indica a l’esquerra,
la direcció de l’estany i l’itinerari del GR-11. Continuem baixant tot seguint les darreres
marques fins al refugi.
3h:00’ 2.130m
Refugi de Malniu.
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