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Sortim en direcció a Ribes i Planoles,
solament som dos, en aquesta darrera
població se'ns incorporen dos més, ja
hi som tots, seguim cap a Puigcerdà i
fem cap l'estació d'esquí de Puigmal,
en arribar a la tanca on es dona com a
final de trajecte per a vehicles
aparquem.
Seguim amunt seguin la carretera, al
poc un fort revolt ens indica que hem
de seguir recta per el costat del
torrent, tot seguit arribem a la pista
superior, girem a la dreta i als pocs
metres un padró ens marca el camí, comencem a pujar, una pujada molt directe i sense
interrupció, fem diverses aturades per a recuperar l'alè i reagrupar-nos, fet que és
d'agrair, el camí és clar i fàcil, solament dificultat per el fort pendent, en arribar dalt la
carena a tocar les Clotxes del Puigmal trobem el camí que del Pas dels Lladres porta al
Puigmal, som just on comença la part final de l’ascensió, seguim i en poc més de dues
hores fem cim.
Després del merescut descans, seguim per la carena en direcció al Pic Petit del Segre, a
tocar el Coll d'Er, ací en Carbonell, decideix baixar directament, els altres tres pugem
cap el Puigmal de Llo, cim que assolim ràpidament ja que és molt proper i no té un
desnivell excessiu, seguim endavant per la carena i com era d'esperar en arribar a un
punt en que el camí es perd, nosaltres comencem la nostre aventura particular, decidim

baixar directament cap els cotxes.
Ací comença un recorregut diferent a les altres vegades, de primer la baixada és molt
bona, més endavant el que fa, és pronunciar-se, amb unes certes dificultats ara pel
torrent, ara pel mig dels matolls ens anem acostant al nostre objectiu, ben separats però
sans i estalvis arribem baix, l'aventura és l'aventura, poc més avall se'ns reuneix en
Carbonell i anem cap a Puigcerdà, al Restaurant "El Capritxo" on som ben atesos.
La propera sortida, la setmana entrant per anar al Balandrau, hora de sortida, les set als
Gorcs.
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