
Raquetes de neu a Guils-Fontanera (Cerdanya) 

 

Data: diumenge 9 de març de 2014 

Participants (3): Lluís Díaz, Dani Ros i Amèlia Salvat 

Hores totals: 3,30 Km: 10  

Dintre de les proves del Circuit català de raquetes de neu organitzat per la 

FEEC, acudim a l'estació d'esquí de nòrdic de Guils-Fontanera, a la Cerdanya. 

A les 9 del matí ens concentrem una seixentena de participants en un ambient 

molt familiar i sense aglomeracions. Recollim els dorsals i ens informen del 

recorregut. El dia és esplèndid i llueix un sol radiant. Poc després de les 9,30 

es fa la sortida. El recorregut és en pujada moderada entre un bosc esclarissat 

del vessant nord-est combinat amb grans esplanades. La neu és abundosa 

després de la nevada de la mateixa setmana que n'ha deixat un pam. 

  
 

Quan portem una hora llarga, la traça canvia l'orientació cap al sud i entre 

planejar i pujar moderadament arribem al refugi de la Feixa, on hi ha un control 

i avituallament. El circuit llarg que triem puja una mica més fins arribar al vèrtex 

geodèsic de Roc Roig, de 2.227 metres, el darrer control abans d'iniciar la 

ràpida baixada per la banda solana. Aquí el bosc ha desaparegut i els plans 

estan cobert d'una fina capa de neu en fusió per l'atac furiós del sol quasi 

primaveral. A canvi, la panoràmica sobre la Cerdanya és amplia.  

  
 

Tanca l'horitzó per llevant el massís del Puigmal, seguit per la fondalada de la 

collada de Tosses i la Tossa d'Alp al sud, amb les pistes de la Molina i Masella. 

La carena continua cap el sud-oest amb les serres encadenades del Moixeró i 

el Cadí. Els diferents nuclis de població esquitxen el fons de la vall. Trepitgem 



el GR11 i seguint-lo baixem de nou a l'estació on acaba aquesta prova. Són 

dos quarts de dues quan entreguem els dorsals donant per acabada la jornada.  

 

 

 


