SECCIÓ EXCURSIONISME I SENDERISME

Els cingles de Malanyeu
Fitxa tècnica de l’activitat
Responsable Ricard Rodríguez
616390690
Data Diumenge 
13
octubre de 2019
Lloc Pl. Santa
Magdalena
(Ajuntament)
Transport Autocar
Hora sortida 7 h
Sortida llarga

Sortida
curta

Preus
Membres
CEE i UEC
No membres

17€

Menors de 10

10€

Cal llicència federativa
modalitat A.
Cost per un dia: 4,5 €
MOLT IMPORTANT :Reserva de
plaça fins dimecres abans de
l’excursió

http://p
in
No hi ha

11,00 Km
5-5,30 hores
700 m
700 m
Cartografia

track a wikiloc

14 €

Informació de la sortida

Sortim de Malanyeu, vora les antigues
escoles, en direcció amunt per una
pista. Ben aviat, a uns tres cents
metres, trobem un rètol indicador d'un
sender direcció al Graell de Pujals. El
sender no té pèrdua i seguim les
marques grogues una bona estona. En
arribar al Graell de cal Pigot, cal anar
alerta i parar atenció per pujar uns
graons excavats a la roca i continuar
amunt per una escala metàl·lica;
passem per una roca foradada i seguim
grimpant per arribar dalt la cinglera.
Després hem de segur el camí cap a la
dreta, però val la pena recórrer uns cent
metres cap a l'esquerra per veure la
roca foradada i contemplar la panoràmica vers el Pedraforca. Seguim fageda amunt cap el serrat de
Fulleracs. Les marques grogues ja han desaparegut i en trobar un filat pel bestiar el seguim cap a
l'esquerra. Arribem al Cap de la Baga de Cabanelles des d'on es divisa un autèntic mar de
muntanyes, Comabona, Montserrat, Matagalls, Montcau, ... Seguim carenejant fins trobar un cartell
indicador i prenem la pista que baixa de dret pel mig d'una imponent fageda. Creuem una petita via
ferrada, fins trobar el proper cartell que també seguim cap a l'esquerra; el sender està ben fresat i
ens porta cap a la Serra del Mill. Tot seguint el sender i amb el remor dels cérvols pel bosc, arribem a
un nou cartell indicador. Segumt les indicacions cap a l'esquerra direcció Malanyeu, baixem de dret
per un sender fins la pista
principal, que només cal
seguir fins tornar a Malanyeu.

Hi ha algun pas delicat,
equipat amb cordes i
passamans.
Haurem de fer alguna
petita grimpada.
Imprescindible
portar
bastons, donat que la
baixada pel bosc té una
pendent pronunciada

Material i recomanacions
Bon calçat, cantimplora amb molta aigua (no hi ha fonts actives), crema solar, gorra, roba d’estiu, bastons, menjar per el
migdia. A la plana web teniu documenton us amplia el tema de material.

