
MERANGES-PUIGPEDRÓS – LA CERDANYA 
 
Data: diumenge dia 24 de març de 2013 
 
Participants: Joan Aubia, Joan Gassol, Joan Sentís, Pilar Fargas, Maria Alías, 
Joan Marquès, Pablo Marquès i Toni Coll. 
 
Ascensions : Puigpedrós (2.914m) 
 
Temps total invertit: 10:30 hores. 
 
Viatge i itinerari: El dissabte dia 23 per la tarda fem l’aproximació a Puigcerdà, 
sopem al restaurant Carmen situat a la plaça de Santa Maria, vora el cloquer 
de la vella església gòtica bastida en els segles XIII i XIV i enderrocada a pic i 
pala l’any 1936, per tal d’engrandir dita plaça. Ens hostatgem a la Fonda de 
l’Estació i el diumenge dia 24 a tres quarts de sis del matí ens dirigim cap el 
llogarret de Meranges situat a 1.539m. d’altitud, on deixem els vehicles. 
 
Durant l’hiven i part de la primavera la carretera-pista que puja al Refugi de 
Malniu està coberta de neu i roman tancada, per tant el trajecte més curt per 
arribar al refugi és el vell camí que surt del poble vora el cementiri, per darrera 
l’església de Sant Serni de Meranges. 
 

  
 
A tres quarts de set del matí iniciem la forta pujada pel vell camí ben protegits 
del fred, abillats amb guants, polaines i amb la motxilla plena. A més dels 
queviures, la roba i els estris habituals hi portem els pals, el piolet, els 
grampons i les raquetes de neu. 
 
A mitja pujada creuem la pista i continuem pel sender que discorre per dins del 
bosc curull de pi negre i amb el terra recobert d’un bon gruix de neu compacta i 
homogènia. Fem bastanta via i abans de quarts de nou del matí arribem al 
refugi, ens prenem mitja hora de descans per esmorzar, ens calcem les 
raquetes i tot seguit afrontem les primeres rampes del gegant Puigpedrós. 
 



  
 
Pocs minuts desprès de les dotze del migdia, anem arribant al cim un darrera 
l'altre, les fosques i fredes pedres del cim mig difuminades entre nuvolades i 
boires intermitents van prenent color amb les senyeres i la nostre presència, 
certament un dia gran i de molta il·lusió per nosaltres, que no teníem molt clar 
si seríem capaços de coronar aquest gran cim. 
 
Mitja hora de 360º de lliure esguard, ens omplen l’esperit i ens ajuden a 
recuperar les forces per efectuar amb seguretat el llarg descens. Entrem al 
refugi prop de tres quarts de tres de la tarda. Una gran sopera plena d’elixir ens 
recobra definitivament i a tres quarts de quatre ja tornem a lliscar muntanya 
avall dirigint les nostres passes cap a les negres teulades de pissarra que ens 
estant esperant i a un quart de sis de la tarda arribem al aparcament de 
Meranges. 
 

 


