
 

Pic de Montmalús 2.782 m (Andorra)  
 
Data: dissabte dia 22 d’agost de 2015 
  
Participants (3): Marcel Fortuny, Susana Àlvarez i Toni Coll 
  
Hores totals: 5h.50m. (2h.10m. pujada, 2h. Baixada, 1h.de recorregut i 40m. 
descans).  
 
Desnivell: 682m. (2.100m. a 2.782m.) i Distància 9.5 Km. 

 
Itinerari: el dissabte passat novament trescàvem per les muntanyes d’Andorra, 
la predicció del temps no era gaire favorable i posteriorment varem comprovar, 
que fou bastant encertada. Situava la màxima probabilitat de bon temps dins 
una franja horària de sis hores, entre les vuit del matí i les dues del migdia, per 
tant l’excursió mes assenyada hauria de ser matinal. 
 
Pel matí al sortir d’Andorra el cel ja estava cobert i plovia fort, anem per la CG-2 
I ens dirigim al aparcament de l’estació d’esquí del Grau Roig, el travessem en 
diagonal fins vora el telecadira del Cubil 2.100m., deixem el vehicle, ens posem 
els impermeables i ens enfilem pel dret corriol que mena de la pista de la dreta 
de l’estació. Als cinc minuts deix de ploure hi en hem de compondre novament 
la vestimenta. 
 

 
Estany primer de Pessons/Montmalús 

 
Estany de Coma Estremera 

 
Anem cap a l’Oest pujant per la pista fins l’estany Primer del Circ dels Pessons, 
on trobem el sender GRP i el GR7 que seguim cap a mà esquerra S. per la 
vora de l’estany. Deixem a mà dreta el sender que s’enfila pel Circ dels 
Pessons i continuem pujant cap el SE. fins el pla de l’estany de Coma 
Estremera 2.392m. Deixem el sender GR i continuem amunt directe al Sud, 
pujant pel Circ dels Colells, tenim en front la collada de Montmalús flanquejada 
pel pic de Colells a l’esquerra i el de Montmalús a la dreta. A les 11h i 10 m 
arribem a la collada 2.707m. i tot seguit una curta pujada cap a mà dreta entre 
herbeis i blocs ens permet arribar al planell i al cim del Montmalús 2.782m. 



 
Circ dels Colells i collada Montmalús 

 
Circs de Montmalús i Pessons 

 
Restem mitja hora al cim menjant quelcom i contemplant els Circs de Pessons, 
Colells i Montmalús que es dominen amb claredat des de aquesta “modesta 
talaia”. Seguint la llomada O. destaquen notablement les tres prominències dels 
pics de Ríbuls, que ens haguera fet gràcia intentar i de fet ens hi vàrem apropar 
fent un curt passeig, però els núvols començaven a grinyolar i amb la roca 
mullada podrien ser un xic compromesos. 
 

 
Estanys de Montmalús 

 
Pic de Montmalús 2.782m 

 
Retornem cap a la collada de Montmalús 13h.15m. baixem tranquil·lament cap 
a l’estany de Coma Estremera, aleshores notem que la pluja no trigarà gaire, 
continuem davallant directament cap el N. seguint una pista d’esquí, ara sense 
neu. A les tres del migdia ja som al cotxe i ens salvem de l’aiguat. 
 

 


