
CIRCUIT DE RAQUETES GUILS FONTANERA – LA CERDANYA 
 
Data: diumenge dia 10 de març de 2013 
 
Participants: Joan Aubia, Joan Gassol i Toni Coll. 
 
Recorregut : VIII Circuit Català de Raquetes de neu no competitiu per la zona 
de l’Estació d’Esquí Nòrdic de Guils de la Cerdanya – Fontanera. Excursió 
organitzada amb encert per l’entitat Unió Muntanyenca Eramprunyà de Gavà.  
 
Temps total invertit: Cinc hores. 
           
Viatge i itinerari: El mateix diumenge de matinada sortim de Valls, Tarragona i 
Reus i sense perdre temps anem cap a Berga, anem per Tàrrega, per l’eix 
transversal, pel Túnel del Cadí i entrem a la Cerdanya.  
 
A les afores de Puigcerdà ens desviem directament cap a Guils de la 
Cerdanya, ultrapassem el poblet, continuem per la carretera de l’estació d’esquí 
i ens hem de deturar forçosament vora la tanca de l’estació, que segons indica 
el rètol, roman tancada fins les nou del matí. Sortosament a les vuit i poc obren 
la porta i accedim al aparcament situat a frec de les pistes. 
 
Disposem de temps per posar-nos les botes, les polaines i la resta del equip. 
Recollim els dorsals a la caseta de l’organització i encara tenim temps de fer un 
cafè amb llet abans de calçar-nos les raquetes de neu. 
 

  
 
A les 09:40 h. donen la sortida i prop d’un centenar d’excursionistes emprenem 
l’itinerari circular d’uns dotze quilòmetres perfectament senyalitzat amb discs 
vermells.  
 
L’estació queda situada a una alçada de 1.905 metres i el punt més alt del 
circuit està aproximadament a la meitat del recorregut. Es tracta de l’estany de 
Malniu que es troba a 2.250 metres d’alçada. Pugem les primeres rampes i 
aviat entrem als boscos de la Fontanera. 
 
Passem pel pla de la Feixa, i ens deturem uns minuts vora el Refugi de la Feixa 
2.160 metres, on l’organització hi ha instal·lat un petit niu de vitualles. Tot 
seguit continuem pujant pel mig del bosc fins que a les 11:50 h. arribem a 



l’estany de Malniu on fem un breu descans i recobrem forces en un segon 
avituallament. 
 

  
 
Passades les dotze del migdia continuem la marxa i gràcies a una breu 
marrada podem veure de lluny el Refugi de Malniu, tenim que esmerçar un 
esforç addicional per refer el pendent davallat pels nostres mals passos i 
retornar al circuit marcat. 
 
La segona part del recorregut, ja de baixada, discorre per grans espais amb 
amplitud d’esguard per fruir de la bellesa de les muntanyes veïnes: 
Puigllançada, Tossa d’Alp, Moixeró i el Cadí. 
 

  
 
A les 14:40 h. finíem aquest bell recorregut per la neu en un jorn que es va 
iniciar amb una climatologia incerta i que va cloure amb el cel blau intens al mig 
de blanques nuvolades i un Sol penetrant. 
 
 


