
Fontalba – Puigmal, pel cim de l’Ortigar 
15 de juliol de 2009   
 

Integrants: Miquel Bramona, Josep Carbonell, Pep Comas, 
Josep Maria Farnés, Carme Guri, Josep Oranias, Ismael 
Porcar, Josep Roca i Jaume Ventura 
 

Distància: 11’39 Km. - Desnivells: total 855 m. Acumulat 962 m. 
Temps 5’33 h.. - Cotxe:  230 Km.    Ismael Porcar i Josep Roca 

 

Ens trobem als Gorcs a 
les 7 del matí, i sortim al 
cap d’un quart d’hora. Al-
guns han començat les 
vacances, i d’altres tenen 
analítiques i visites als 
metges. Volem anar de 
Fontalba al Puigmal. Co-
neixem una ruta dels cracs 
de Senderisme i teca que 
ens informen d’una ruta 
circular pel Cim de 
l’Ortigar. Prenem la C-17, 
fins que ens desvien per 
les obres cap a Torelló i 
Borgonyà. Recuperem la 
C-17 fins a Ripoll i després 
anem cap a Ribes de Fresser i Queralbs i prenem una pista que ens porta a la Collada 
de Fontalba. Quan arribem a l’aparcament hi comptem 22 cotxes que anuncien que 
trobarem moviment. Arranquem a les 9’15 en direcció a la Dou de Fontalba. Per aquell 
brollador baixa molta aigua. Seguim i després de travessar el torrent del Puigmal 
comencem a pujar muntanya amunt. Obrim diversos fronts, a l’arribar al coll en 
agrupem. Seguim fins que a les 11 fem la parada tècnica per esmorzar, encara que 
una mica arrecerats doncs un fred  vent ha fet aparició. Observem amb tota claredat la 
caminada de la setmana passada a Noucreus i la Coma del Clot, així com el Pic de 
l’Àliga, amb tota la serralada de la vall  de Núria. El vent va en augment durant tot el 



trajecte i més d’un s’abriga amb els seus forros polars.  Seguim pujant fins al Cim de 
l’Ortigar. Al seu últim tram hi trobem un parell de coneguts de Granollers, que fan la 
nostra ruta a l’inrevés. Des de allà pugem per la collada de l’Embut. El Puigmal ens 
apareix imponent, difícil d’accedir-hi, però un caminet ens condueix amb més facilitat, 
que a la primera impressió. Al voltant de la 1 del migdia arribem al cim del Puigmal. 
Observem  la creu amb els símbols de l’olla i la campana de Núria. Admirem l’altra vall 
i les seves muntanyes en la llunyania. El vent segueix bufant i ens domina. Demanem 
a uns navarresos que ens facin les fotos, doncs no veiem possible aguantar cap 
trípode o artefactes semblants. 

Comencem a baixar. Al 
principi presenta més 
dificultat per la forta 
pendent i les pedres sol-
tes. Passem pel cim i el 
coll de Borrut, així com el 
cim de la Dou. Pel camí 
parem a una font per re-
frescar-nos i seguim fins a 
l’aparcament. 
 
Decidim anar a dinar al 
Llac de Campelles. A la  
sobretaula decidim anar al 
Grans de Fajols des de 
Vallter 2000. Sortirem a les 
7 del Gorcs. 
 
 
 
 
 

 
Text: Josep Maria Farnés   
Fotografies: Josep Maria Farnés i Ismael Porcar 

 


