
Puigmals de Segre i de Llo 
4 de setembre de 2013  

 
Integrants: Vicenç Catafal, Pep Comas, Joan Corbera, Josep M. 
Farnés, Jaume Muntan, Julià Pratginestós, Josep Roca i Salvador 
Vilà  

 

  
Distància: Projectada 9’375 Km i amb altures 9’774 Km. Temps 5’23 Desnivells: 822 m. 
Acumulat: 1049 m. Cotxe: 90+65 Km. Josep M Farnés+Josep Roca i Vicenç Catafal 

 
 

Ens trobem a les 6 del matí als Gorcs. 
Anem cap a la Garriga, on prenem la 
C-17 en direcció a Ripoll. Passem per 
Puigcerdà i dins França aparquem a 
l’estació d’esquí de Puigmal, prop de la 
tanca que ens barra el pas. Ens 
encallem muntant un bastó, sense 
encert. 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. Fa vent i 
aquest accentua el fred. Passem per 
l’Aiguaneix on ens aturem a observar el 
captador d’aigües. Seguim una bona 
estona pel costat esquerra de la Ribera 
d’Er. Un parell de la colla posaran la 
directe fins al Coll de 2.749 m. al peu del 
Puigmal Petit de Segre. Els altres sis 
avancem com a grup, per un corriol 
marcat amb senyals grogues i pedrons. 
L’últim tram amb una pendent 
considerable. Quan Arribem a les 10’40 h. 
a l’esmentat coll parem a esmorzar. L’altre 
parell de la colla ens esperen i després junts iniciem la marxa per una pedrera. Aviat ens 



desmembrem en grups de 2 o 3.  Passem pel Coll d’Er (2.747 m). Arribo a 2/4 de 12 al Puigmal 
del Segre (2843 m) i venteja. El dia és molt clar i el sol esplèndid. Divisem un singular panorama 
com mai. Després de les fotografies decidim el retorn pel mateix camí. Aquesta vegada 
m’enganxo amb els davanters i em permet seguir el camí marcat. Tornem per la tartera i a partir 
del primer coll que hem trobat pugem al Puigmal de Llo (2.801 m). Hi arribem a les 12’22 h. El 
vent ha amainat. Al cap d’una estona seguim per la carena fins que baixem directes. Trobem 
alguns pedrons i petits corriols que ens condueixen al camí de pujada. Observem un parell 
d’Isards. Ens congratulem per haver encertat el retorn. Desfem la ruta fins als cotxes on arribem 
a les 2 tocades. Decidim anar a dinar a ca l’Anna de Ventola. Ens atenen com de costum i a les 
postres brindem pel Tomeu Muntan, el primer besnét del feliç Jaume. Decidim que sortirem el 18 
de setembre cap al Gra de Fajol i també el petit. Sortirem a les 7 dels Gorcs.   
Text i fotografies: Josep M. Farnés    


