
Pirineus: Ascensió al Puigmal (2.913 metres) 
  
Dates: 27 i 28 de juliol de 2012  
 

Participants (4): Maria Cinta Prats, Josep Marine, Pili Inostroza i Toni Coll 
 
Hores totals: 8h45m. Temps Efectiu: 6h35m. Desnivell total: 817 metres. 
 
El divendres pels vols de les quatre de la tarda sortim de casa i anem plegats 
amb el vehicle d’en Josep i Maria Cinta. Tenim un viatge molt tranquil i a les set 
arribem a Ribes de Freser. Prèviament havíem efectuat reserva al hostal Porta 
de Núria. Sopem d’hora i a les deu de la nit ja descansem. 
 
El dissabte de bon matí pugem amb cotxe a Queralbs i continuem per la pista 
fins el Pla dels Evangelis (2.096m.), deixem el vehicle, agafem els pals i la 
motxilla, ens calcem les botes i a les vuit del matí ja estem iniciant l’ascensió. El 
sender ben marcat dibuixa el seu solc pel mig de l’herbei de la Solaneta de 
Font Alba i poc a poc anem guanyant alçada mentre recorrem els quatre 
kilòmetres i mig que separen el pla del cim. 
 

  
 
Deixem enrere el cim de l’Adou (2.485m.), salvem l’ampla collada i novament 
s’accentua el pendent, el sender està molt fresat i ens permet seguir-lo sense 
cap dificultat, a més el dia acompanya i de moment quasi no albirem 
nuvolades. 
 
A les deu i vint coronem el cim (2.913m.), de moment el sol impera, però es 
noten les onades de vent, que van omplint el cel de nuvolades. Les 
irregularitats del terreny i les restes de parets de pedra seca que en altre temps 
havien servit per bivaquejar, ens ofereixen recer per descansar i esmorzar. 
 
A les 11h. iniciem el descens per la vall de la coma de l’Embut i a la una del 
migdia arribem al Santuari, on podem fer una breu visita al cambril de la Mare 
de Déu de Núria i efectuar l’àpat del dinar amb els nostres entrepans i cerveses 
frasquetes en el clàssic bar-restaurant Finestrelles. 
 
 
 



  
 
A quarts de tres de la tarda continuem el nostre camí. Seguim el sender PR 
que puja a la font dels Àngels, però poc abans d’arribar-hi, ens desviem i 
continuem cap el Turó dels Àngels, que esdevé com a darrer mirador del 
complex del Santuari. 
 
Mes endavant, cap el final de la pujada, encara ens deturem uns quinze minuts 
per gaudir de l’entorn. Tot seguit fem cap a les rodalies de la Font Alba, on 
l’herba tora o acònit hi creix esponerosa. Creuem la Solaneta i a un quart de sis 
de la tarda arribem al cotxe. 
 

  
 
Desprès d’un dia tant acomplert només ens resta retornar sans i estalvis cap a 
casa. I a quarts de nou del vespre ja som a casa repassant les notes de 
l’excursió. 
  


