
Puigmal de Llo 
7 d’octubre de 2009   
 

Integrants: Josep Carbonell, Pep Comas, Joan Corbera, Josep Maria 
Farnés, Jaume Muntan, Josep Oranias, Ismael Porcar i Josep Roca  
 

Distància: 7’30 Km. amb altures 8’58 Km. Temps 3’53 h.  
Desnivells: total 877 m. Acumulat 918 m. –  

Cotxe: 320 Km. Ismael Porcar Josep Roca 
 

 

Ens trobem a les 6 als Gorcs. 
Mentre compartim la bona notí-
cia de la reincorporació d’en 
Pep Comas rehabilitat, després 
d’un curt descans per un des-
preniment de l’humor vitri. En 
Jaume Muntan ens porta la 
trista notícia de la defunció de 
l’amic i company de Puigcerdà, 
Alfons Carrera, amb qui preci-
sament el dia 2 de setembre 
havíem pujat junts al Coma 
d’Or. Aprofitarem l’excursió per 
visitar els seus familiars i 
expressar-los els nostres senti-
ments. 
 
Després agafem a la Garriga la C-17 cap a Ripoll, amb els acostumats desviaments i 
retencions per les obres, anem cap a Ribes de Freser per la variant de la collada de 
Toses, Puigcerdà, Bourg Madam, i a Santa Llocàia, trenquem fins a les Planes. 
Seguim una pista, amb bosc a cada costat, fins que trobem una tanca que en obliga a 
aparcar. Avui volem pujar el Puigmal de Llo per l’oest, encara que dubtem entre pujar 
després al Pic del Segre o al Puigmal. Comencem a les 8’50 la pujada per un camí 
que segueix el torrent fins a la font de la Ribera d’Er. Abans d’arribar-hi havíem de 
trencar a l’esquerra per un camí. De fet seguim al capdavanter. Aquest sota d’unes 
penyes opta per esperar-nos. Ens adonem que hem de desviar-nos i el grup avança 
en diferents fronts fins a la carena, que seguirem fins al cim. A partir d’aquell moment 
el vent es fa sentir i fins ens domina. A 3/4 d’11 arribem a Puigmal de Llo (2801 m). 
Volem fer la fotografia de conjunt i el vent no ens ho permet. Després optem arrecerar-
nos per esmorzar. Des d’allà observem diversos cims i en destaquem el Pic del Segre i 
el Puigmal, però encara tenim dubtes a on anirem. Veiem diversos núvols. Uns que 
anuncien el fort vent i dels altres mostren la pluja. Quan arribem al coll, davant dels 



forts cops d’aire, optem per baixar directament. Fins 
llavors el camí s’ha anat enfilant paulatinament. La 
baixada en canvi és forta i la grava i les pedres 
dificulten el descens. Quan arribem a una edificació 
parem i ens agrupem. Mentre esperem hom 
s’avança per observar el camí que baixa del Puigmal 
per futures excursions. Després baixem i a 3/4 d’1 
arribem als cotxes. Farem ruta de retorn i parem una 
estona a la recerca del bolet, però no reeixim. 
Decidim anar a Puicerdà a dinar al Capritxo. Ens 
atenen com de costum. Les amanides i la paella 
d’arròs són majoritaris.  
 
A la sobretaula decidim anar la propera setmana al 
Pedraforca. Sortirem a les 6 del matí dels Gorcs. Al 
sortir anem a visitar els familiars de l’Alfons i a 
trametre’ls-hi el nostre condol, així com interesar-nos 
per les circumstàncies de la seva defunció. Encara al 
sortir ens arribem a Talltorta (ens desviem a Bolvir) a 
comprar patates, com ja es habitual a la nostra colla. 
 
Text: Josep Maria Farnés  
Fotografies: Joan Corbera i Ismael Porcar 
 
Nota. 
He marcat amb vermell la ruta feta. El color blau 
mostra l’excursió del 24-09-2009. I de color verd la 
ruta que passa pel Puigmal. 


