
Puigmal d’Er, Puigmal Petit del Segre i Puigmal de Llo 
27 de juny de 2012   
 

Integrants: Josep Carbonell, Pep Comas, Jaume Muntan, Joan 
Corbera, Josep Maria Farnés, Julià Pratginestós, Josep Roca i 
Salvador Vilà 

  

Distància: Projectada 9’44-8’03 Km i amb altures 9’83-8’77 Km. Temps 5’36 
Desnivells: 877m.Acumulat: 1073-928m. Cotxe: 158 km Josep Carbonell-Josep Roca 
 

Ens trobem a les 6 als Gorcs, on 
posposem la pujada al Torreneules 
per la propera setmana. Sortim tot 
seguit cap a la Garriga, on prenem la 
C-17 cap a Ripoll. Anem per 
Puigcerdà i aparquem a l’estació 
d’esquí de Puigmal, prop de la tanca 
que ens barra el pas. Comencem a 
caminar a ¾ de 9 per la pista fins a 
una caseta de control d’aigües on 
prenem un camí marcat amb senyals 
grogues que seguim. Passem per 
l’Aiguaneix i alguns haurem de 
rectificar per agafar el sender a 
seguir. Aquest puja constant amb molta pedra, herba i nerets. Més amunt trobarem herba 
blanca, típica de les contrades. L’excursió d’avui permet moltes variants i alguns pugen 
pel clot de la Pastera. Passem pel costat d’unes runes d’una edificació. Passats ¼ d’11 
ens agrupem de nou. Hem trobat pel camí un parell d’excursionistes francesos i diversos 



individuals que baixen a tota marxa. Un d’ells ens indica que pugem per l’esquerra i així 
ho fem. A ¼ d’12 arribem al Puigmal d’Er (2.911 m) on esmorzem. Enmig d’aquella 
ferralla observem diversos grups provinents d’altres punts. Quan arrenquem baixem per 
la collada d’Er. Mentre el grup arriba al Puigmal del Petit Segre (2.810 m) observem en 
Josep Roca, que ha agafat la directe, està casi al cim del Puigmal de Llo. Després 
baixem i al coll en Jaume Muntan i en Josep Carbonell inicien el descens. La resta 
travessem una congesta de neu. Pugem al Puigmal de Llo (2.801 m) on hi arribem al 
voltant de 2/4 d’1, excel·lent mirador de la Cerdanya. Després iniciem el descens 
anàrquic fins que prenem un corriol que ens porta a la font de la Ribera d’Er, on alguns 
s’hi refresquen. Seguim cap al camí d’inici i un parell del grup es refrescaran al doll 
d’aigua de l’Aiguaneix. Ens retrobem sota el cobert de la caseta i ens arribem al cotxe a 
1/4 de 3. Decidim anar a dinar a Puigcerdà, on trobem tancat el restaurant i anem a Ca 
l’Anna de Ventolà. Decidim que la propera setmana anirem al Torreneules. Sortirem a les 
7 dels Gorcs que agafar el segon cremallera de Núria.  
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