Puigmal, des de Fontalba
6 de setembre de 2017
Integrants: Vicenç Catafal, Joan Corbera, Carme Guri, Josep
Martínez, Miquel Maymó, Manel Molina, Ismael Porcar i la Neret,
Julià Pratginestós, Josep Roca, Josep Rodri.
Distància projectada: 9,73 Km amb altures: 9,92 Km. Temps: 4,56h Desnivells:
841m. Acumulat: ↑841m. ↓854m
Cotxe:115km. Ismael Porcar i Manel Molina.
Ens trobem a Llerona a les 7 del matí.
Ens retrobem amb l’Isma i la Carme
després de vacances, abraçades i
salutacions. Sortim cap a la C17 fins a
Ribes, per prendre un cafè i s’afegeix
en Roca. Sortim cap a Queralbs, fem
una pista de terra fins a Fontalba.
Arribem a les 8,50h, ens preparem,
per començar, el Puigmal està molt
emboirat, el dia és gris, hi ha poc
vent, tenim dubtes de pujar-hi per la
boira. Aparquem al lloc de sempre,
estem a 2.070m.
Un forestal arriba i aparca prop
nostre, ens pregunta cap on anem i ens diu que la Neret l’hem que portar lligada.
Anem pujant pel Serrat de la Baga de Fontalba, passem pel cim de la Dou 2.459m, fem
un petit reagrupament i una mossegada, en Vicens ens dona uns ametllons torrats de
la seva collita. Seguim amunt, ens creuem amb una parella d’Israelites que no tenen
clar cap on van.

Seguim pujant, arribem al coll del Borrut, ens passa
un nen de 10 anys de Vic, al cap d’una estona ens
passa el seu avi molt orgullós del net.
Arribem al cim del Borrut 2.663m i ens tornem a
reagrupar. Tornem a veure els Israelites que van cap
a Puigcerdà i s’han equivocat.
Arribem al cim, amb dos hores cinquanta cinc minuts
i 2.910m d’altitud. Portem quasi cinc kilòmetres i hi ha
més de vuit cents metres de desnivell de pujada. El
matí fantàstic, al cim ens ha fet una escletxa de sol,
la temperatura ideal. Fem les fotos i estem molt
contents de com ha anat la pujada.
Una sortida preciosa, estem molt a gust. Mengem
uns quants ametllons més, que després de l’esforç
ens entren molt bé. Decidim baixar pel mateix lloc. A
l’iniciar la baixada ens creuem amb uns de
Barcelona, un jove i dues noies russes. que pugen
molt a poc a poc, ens saludem i seguim la baixada.
Comencem a veure boires negres i espesses al fons
de l’horitzó, anem baixant de pressa, comença la
fresqueta ja no fa solet. De cop entrem dins la boira
espessa, anem seguint el camí fins que arribem als
cotxes, són les 13,50h i portem quasi 10km.
Una bona matinal, el Puigmal sempre és atractiu.
Anem a Queralbs a dinar a Can Roquetes, correcte.
La propera setmana sortida de tres dies, anirem a Boi
a casa del Vicens; sortirem dimecres a les 7 del matí
de Palou.
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