
Puigmal de Llo des de l’estació d’esquí 
24 d’agost de 2022 

 

Assistents: Jaume Bertran, Karin Bruy, Pep Casas i Josep Roca. 

Distància: 9,96 km Desnivell acumulat: 851 m Temps en mov: 3h 24 min. 

Temps total: 5 h 30 min  Cotxe: Jaume Bertran, 135 Km 

 

 
Avui som molt poquets; la sortida és 
curta, però molt intensa. Ens trobem a 
les 6 del matí al Bonpreu de Vilanova, i 
pugem per la C-17 fins al bar Gusi de 
Ribes de Freser, on trobem en Josep 
Roca, prenem un cafè i seguim cap a la 
Collada. Pugem a la Molina per la 
carretera de Toses, Puigcerdà, i per la 
Guingueta d’Ix entrem a França. Abans 
d’arribar a Err trenquem a la dreta, 
continuem fins a l’estació d’esquí del 
Puigmal, i aparquem els cotxes just 
abans de la barrera. 
 
 

Comencem a caminar seguint 
encara la carretera asfaltada 
durant més d’un quilòmetre, quan 
falten deu minuts per les 9 del 
matí. Ens trobem a 1987 metres 
d’alçada, fa un sol esplèndid i una 
agradable temperatura de 14 
graus, que anirà pujant durant el 
matí.  

Prop de l’indret d’Aiguaneix, 
deixem la carretera i seguim un 

camí paral·lel al corrent de l’aigua fins que trobem la font de la Ribera d’Err, on neix el rierol. En 
poca estona comencem a enfilar-nos seguint un corriol ple d’herba seca i pedres amb algun pi negre 
renoc de tant en tant i mates de ginestell. Més amunt seguiremun pedregar sense cap mena de 
vegetació. 

La pujada se’ns torna carregosa, 
però arribem al Coll d’Err (2.749 m) 
ja passades les 11 del matí, i ens hi 
asseiem una estona per esmorzar. 
Trobem diverses colles de joves que 
volen pujar el Puigmal i fem petar la 
xerrada. Deixem les motxilles a bon 
recer, i ens enfilem al Pic Petit del 
Segre (2.810 m), que serà la cota 
més alta que haurem fet avui. La 
vista des d’aquí és espectacular, 



però hi ha tanta gent que 
decidim marxar-ne aviat. A 
més, comencen a pujar 
unes bromes que no 
sabem si pot acabar amb 
un bon xàfec. 

Tornem al coll i pugem, 
ara en direcció contrària, 
fins al cim del Puigmal de 
Llo (2.801 m), que és on 
que preteníem arribar 
avui. Com que no és tan 

conegut com els altres cims, aquí hi arribem ben sols. Ens fem la clàssica fotografia de grup amb 
el disparador retardat, i decidim baixar pel vessant oposat de la muntanya. 

 

Fem una giragonsa i mb quatre 
gambades tornem a ser a la Font de 
la Ribera d’Err, on es podem 
refresqcar una mica, i continuem 
avall fins arribar als cotxes, ara pel 
mateix camí de la pujada. Són les 
dues i vint minuts de la tarda. 

Anem a dinar a ca l’Anna, a Ventolà, 
que sempre ens hi accepta per tard 
que sigui i, com a bons clients 
habituals, ens fa un descompte en 
el preu.  

 

 

La setmana que ve, 
amb l’esperança 
que s’hi apunti més 
gent, anirem al 
Puig d’Estela des 
de Pardines. Ens 
trobarem a les 6 del 
matí a la zona 
esportiva de Corró.  
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