
Puigmal des de collet de les Barraques 
31 d’agost de 2016 
 

Integrants: Joan Corbera, Carme Guri, Miquel Maymó, Manel 
Molina, Josep Oranias, Ismael Porcar (i la Neret) i Josep Roca 
 

Distància projectada: 18,5km amb altures: 18,8km Temps: 6,55h 
Desnivells: 1.125m. Acumulat: 1.458m      Cotxe:112km Manel Molina i Ismael Porcar  
 
Sortim a les 6 del matí de Llerona 
direcció C 17 cap a Ribes de Freser, on 
recollim en Josep Roca que ens estava 
esperant, seguim fins a Planoles i girem 
a la dreta per una carretera estreta, 
passem per el refugi Corral Blanc, ja 
tancat i seguim fins una tanca on 
aparquem els cotxes i ens preparem. 
Són les 7,45h del matí, fa fresqueta 8 
graus, estem a 1.947m, són ¾ de 8, 
quan comencem a caminar el dia pinta 
bé. Trobem un rètol amb indicació Pas 
dels Lladres i seguim caminant. Els 
repatxons són molt forts i amb 
considerable desnivell. Passem pel Roc 
Blanc 2.033m, seguim fins el pas dels Lladres, portem una hora i tres quarts, estem a 
2.544m, anem molt bé amb la fresqueta, passem pel Pic d’Er 2.662m ja estem en 
territori Francès. Ens creuem amb tres excursionistes del Maresme, i seguim fins a les 
clotes del Puigmal 2.632m. Decidim esmorzar són tres quarts d’onze i ens queda poc 



per fer el cim, 
ja portem 
7,5km. Entra 
amb força la 
boira i aga-
fem fred, ens 
abriguem i 
comencem a 
tirar amunt 
per fer el cim. 
Observem al-
gun isard a la 

llunyania. 
Fem el cim a 
tres quarts de 
dotze, ja 
portem 9,3 
km, estem a 
2.910m, cinc 
graus de tem-
peratura, , re-
alment fa 
fred. Estem 
contents de 
l’esforç ja que 
sabíem que 
era una sorti-

da forta. Fotos, prenem vistes, però no estem sols, 
trobem uns joves que ens consulten per baixar, també 
una parella del Penedès. Estem agafant fred i decidim 
tirar avall  per el mateix camí de pujada. El cel cada 
cop més tapat, anem de pressa avall per por de la 
pluja. La Neret ens aixeca un ramat de perdius 
blanques precioses. Arribem als cotxes a tres quarts 
de tres. 
Sortida de 18,6 km, llarga amb 1.150 metres de 
desnivell positiu, bona sortida i molt maca, perfecte.  

En Josep 
Carbonell ens 
espera a Ca 
l’Anna de 
Ventolà, molt 
ben atesos, 
com sempre.  
La propera 

setmana 
anirem al 
Puigpedrós, 

sortirem a les 6  
  del matí de Llerona. 
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