
SORTIDA DIA 19 DESEMBRE 2014, MARC, DAVID I PERE

Es la primera sortida de la temporada amb ski de muntanya, sortim a les 6 del mati
de Reus, anem cap Andorra amb intenció de pujar el cim del Montmalus (2.784
metres), fem una parada a Montblanc per recollir al David, es amic del meu fill Marc,
es del grup d’amics que fan ski de muntanya.
Ja entrades  les 8 del mati, som a la Seu D’Urgell i fem parada per esmorzar, dons
d’intenció es ja anar directament fins el pàrking de Grau Roig, punt de sortida de
l’excursió que tenim programada.
Sembla que no passi el temps però fet i  fotut ens posem el skis i  comencem a
foguejar ben entrades les 10 del mati.
El dia es esplèndid, comencem la pujada pel costat de les pistes entre el bosc i un
remuntador que encara no han obert.
Deixem ja les pistes de l’estació de Grau Roig, el llac de Pessons (2300 m)  el
voregem pel seu costat esquerra agafant la Vall de Colells per la pala que puja amb
direcció al coll.
A mitja pujada  ens trobem amb un Grup de Bombers,  pensem deuen estar fen
practiques, dons just arribar al coll, treuen pells i comencen la baixada.
Nosaltres continuem pujant, a mida que anem avançant la pujada es fa mes forta i
requereix estar mes atent, la neu es força dura i jo calço “gavinetes” el Marc i el
David, ja mes experimentats en aquests afers no ho fan.
Arribem al coll, la vista es espectacular, dominem el cercle de Pessons per la vesant
Andorrana  i  per  l’altra  costat  podem  gaudir  de  les  vistes  de  la  Cerdanya  i  la
Comarca de L’Ariege (Franca).
Em aquest punt el Mar i David volen baixar la pala que surt del coll, es cara sud,  la
neu es mes tova i permet una baixada per disfrutar  de bo i millor, però desprès toca
tornar a remuntar per fer cim, jo decideixo fer cim desde el coll i  ells dos fan la
baixada fins damunt dels estanys i  Refugi de Montmalus, han baixat fins la cota
2400 i els toca tornar a remuntar.
Jo desde el coll  acabo de fer la pujada per la cresta +-100 metres de desnivell,
arribo al cim (2.784 m) a les 13.15 hores, estic sol, el dia es radiant i  les vistes
espectaculars, fa una mica d’aire i la temperatura dona sensació de ser forca baixa,
em tapo una mica mes i busco un raser per esperar al Marc i David, que arriben al
poc rato.
Ens fem les fotos de rigor i aprofitem que arriba un altre xicot que va sol perquè ens
faci la foto de grup.
Estem un rato dons les vistes i el dia així ho demana, comencem la baixada fins al
coll, en aquest punt em calco els skis i, la neu es dura, però la fem prou rapida, pel
bell mig de la pala del circ de Colells, fins trobar la part alta de les pistes de l’estacio
de Grau Roig, l’últim troc de baixada el fem per una pista que encara no han obert,
es la pista Montmalus.
Arribem al cotxe a les 3 ¼ i donem per acabada l’excursió.



DADES DEL GPS:

Km recorregut : 8 km 960 m.
Temps moviment : 2 hores 45’
Temps total : 4 hores 15’
Desnivells positiu : 1008 metres
Desnivell negatiu 1040 metres 
Alçada maxima 2782 metres


