Pic de Segre i Puigmal de Llo, des d’Er.
22 d’agost 2018

Integrants: Jaume Bertran, Mercè Font, Carme Guri, Miquel Maymó,
Manel Molina, Ismael Porcar, Julià Pratginestós, Josep Roca.
Distància: 10,38km, Temps:5,41h, Temps en moviment:3,37h Desnivell:871+,
Temp:12 graus. Cotxes: 147km. Manel Molina i Ismael Porcar.
Ens trobem a les 6h del matí a Llerona, sortim cap a la C17, arribem a Ribes de
Freser i ens trobem amb la Mercè i en Roca. Prenem un cafè, seguim cap a
Puigcerdà i Bourg Madame, al sortir del poble, girem a la dreta cap a l’estació
d’esquí de Puigmal. Aparquem just a la barrera del pàrquing d’Er.
Fa un dia esplèndid, fresc i
12 graus de temperatura.
Estem a 2.036m. No estem
sols molta gent jove.
Comencem a caminar, el
camí està ben marcat i no
hi ha pèrdua, seguim pel
rierol d’Aiguaneix i anem
guanyant
alçada
amb
dificultat.
Tot està molt verd, passem
per la font de la Ribera d’Er
i encarem el coll d’Er a
2.648m+. Ens sorprèn una
gran congesta de neu, esmorzem.
Són les onze, gaudim del paisatge fem fotos, i seguim cap al Pic de Segre i a les 12
fem el cim, 2842m. Espectacular, veiem Núria al fons de la vall, i també l’alberg Niu
d’Àliga. Fem la foto reivindicativa LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS.

Iniciem la tornada pel cim del Puigmal de Llo 2.767m. Són la una del migdia, la
baixada és forta però molt ràpida, al passar per l’Aiguaneix ens refresquem i bevem
aigua, tot fen un reagrupament. Seguim baixant, el cel s’ha nuvolat i comença a
ploure, en 20 minuts som als cotxes una mica remullats. Són quarts de tres i
decidim anar a dinar a Ca l’Anna de Ventolà. Bé com sempre.

La propera setmana anirem a Vallter, Coll de la Marrana, i Les Borregues. Sortirem
a les 7h del matí de Llerona.
Fotografies i Text : Miquel Maymó

