
Puigmal des de Fontalba 

9 de novembre de 2022  

Assistents: Isabel Alcalde, Jaume Bertran, Pep Casas, Josep Ma Martínez, 

Miquel Maymó, Esteve Mogas, Josep Pous, Josep Roca. 

                                             

Distància: 9,1 km, Desnivell: 838m+, Temps: 5,15h, Temps en moviment: 3,15h, 

Temp:8graus. Cotxes:115km, Josep Ma Martínez, Josep Roca 

 

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/puigmal-des-de-fontalba-118699156  

 

Ens trobem a dos quarts de set, anem per la C17 fins a 

Ribes de Freser, parem per fer un cafè i seguim fins a 

Queralbs, i per la pista fins a Fontalba des de on iniciarem la 

caminada avui. 

Tenim inversió tèrmica a baix a Ribes 4 graus de 

temperatura, i molt emboirat, a Fontalba 8 graus i un bon 

sol, una mica de vent, estem a 2050m d’alçada. 

Sorprenentment e només som dos nois joves i nosaltres. 

Són tres quarts de nou i comencem l’ascensió cap el cim 

d’avui, amb un fort desnivell, quasi tot el matí.  

Ens creuem amb una família d’isards, que busquen menjar. 

El grup s’estira una mica i a les onze parem a esmorzar, 

abrigats i arrecerats del vent, estem per sobre dels 2.700m. 

Seguim cap el cim, anem pujant cadascun al seu ritme. 

Anem arribant tots molt contents. El nostre company Josep 

Roca amb els seus 82anys fa el cim com els joves que 

tenen 20 anys menys que ell. 

Són les dotze tocades i gaudim de les precioses vistes. 

Estem sols, només una noia de Puigcerdà, que ha pujat pel 

Pas del Lladres, ens fa la foto de grup, i marxa, quedem 

sols, un matí fantàstic.  

  

 

Iniciem la baixada amb bon ritme i en menys de dues hores arribem als cotxes. Estem contents i 

hem gaudit d’una matinal pirinenca extraordinària.  

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/puigmal-des-de-fontalba-118699156


El Puigmal és un dels cims més anomenats a Catalunya . És el cim més alt del Ripollès, és 

l’últim de més de 2.900 metres d’altitud abans d’arribar al mar. Constitueix la frontera per 

l’est de la Cerdanya, i la separa de la vall de Ribes. És el gegant que vigila la vall de Núria. 

 

Decidim anar a dinar a les Graelles de Ripoll, ens atenen molt bé, tot i que són les quatre de la 

tarda quan comencem a dinar. 

La propera setmana anirem al Salt de Sallent a Sant Privat D’en Bas. 

Sortirem a les 7h del matí de l’àrea esportiva de Corró de Vall. 
 

                            

  Fotografies: Pep Casas 

  Text: Miquel Maymó                         
 

 

 

 


