
Pirineus: Ascensió al Puigmal (2.913 m) 

  
Data: dies 5,6 i 7 de juny de 2009 
  
Participants (12): Joan Gassol, Encarna Hidalgo, Joan Aubía, Pilar Fargas, 
Antonio López, Alícia Domínguez, Alba López, Amèlia Salvat, Pili Inostroza, 
Toni Coll i els invitats Josep Maria Badía i Quico Sugranyes. 
  
El divendres dia 5 per la tarda, els participants ens apleguem a Solivella i ens 
dirigim al llogarret de Planoles, situat vora la carretera de la collada de Tosses 
al S.O. del massís del Puigmal. Fem estada al Alberg Marista. 
  
El dissabte dia 6 de bon matí ens llevem, esmorzem i ens apropem amb els 
vehicles a la collada de les Barraques, deixem els cotxes i a un quart de vuit ja 
estem caminant pel mig d’un pinar ufanós curull de flors. 
  

 

 

  
Anem pujant i sortim del bosc, els verds prats dominen el paisatge, coronat per 
pics i arrodonides carenes enfarinades  amb les blanques boletes de neu 
glaçada que durant la nit han descarregat les fortes tempestes. 
  
A un quart de deu, ja estem sobre el llom de la carena vora el coll de Queralbs 
o Pas dels Lladres. Arraulits en un bivac de pedra seca a recer de les fredes 
onades de vent fem un segon esmorzar i poc abans de les deu ja enfilem el 
camí que rodeja el puig Artigues i el senderó que flanqueja el tram de més 
pendent fins que arribem al cim a les dotze hores del migdia. 
  

 
 

  



Les nuvolades i les boires limiten notablement la visibilitat de la part culminant 
del massís, fem les fotos de record i en poc menys d’un quart d’hora deixem el 
cim i baixem cap a la collada de Fontalba. 
  
Després de parar una bona estona per dinar, pels vols de les tres de la tarda, el 
temps millora i el Sol comença  a ultrapassar la crosta gris dels núvols, les 
fondalades de les valls verdegen intensament i cada cop es fa més agradable 
la passejada. 
  

 

 

  
Poc abans d’arribar a la collada de Fontalba continuem pel sender PR que 
baixa de Núria i anem cap el collet d’Estrebís, creuem el torrent d’Estremera i 
finalment, coincidint també amb el sender GR-11, pugem suament  fins el collet 
de les Barraques on retrobem els vehicles i finim l’excursió a un quart de sis de 
la tarda. 
  
Sopem i pernoctem al alberg i el diumenge al matí retornem cap a casa. 

  

 
 


