Puigmal, des de Fontalba
1 de juny de 2016
Integrants: Vicenç Catafal, Miquel Maymó, Manel Molina, Josep
Oranias, Ismael Porcar i la Neret, Josep Roca.
Distància projectada: 9,105 amb altures: 9,34 Km. Temps: 5’10 h
Desnivells: 841m. Acumulat: ↑841m. ↓854m Cotxe:115km. Ismael Porcar i Josep Roca
Ens trobem a Llerona a les 6 del matí, i
per problemes tècnics canviem la
sortida, fem una clàssica, a les 6,45h
anem cap el Puigmal.
Sortim cap a la C17 fins a Ribes,
Queralbs i pista de terra fins Fontalba.
Arribem 8,20h, ens preparem, per
començar, el Puigmal està molt nevat,
el dia és esplèndid, molt sol poc vent,
tot bé. Aparquem al lloc de sempre.
Estem ja a 2.070m.
Arriba un cotxe que aparca prop del
nostre, són uns forestals que
acompanyen a dos caçadors, els
preguntem i ens diuen que tenen
permís per matar un Isard. Van amb unes escopetes de franctiradors amb teleobjectiu,
en fi, com si anessin a la guerra. Nosaltres accelerem la sortida i ens posem en marxa i
ells darrera nostre a distància. Fem molt soroll per espantar els isards i ens surten les

marmotes per veure el que passa tothom corre
per amagar-se, fins-i-tot nosaltres. Els forestals i
els caçadors canvien la ruta, cap un altre lloc.
Anem pujant pel Serrat de la Baga de Fontalba,
passem per el cim de la Dou 2.459m, fem un petit
reagrupament una mossegada i seguim amunt, ja
trobem neu és tova i nova, no hi ha cap perill, és
un gust trepitjar-la. Seguim pujant, arribem al coll
del Borrut, veiem els isards com marxen, la neu ja
és una catifa blanca.
Les vistes espectaculars com mai, el Pirineu està
preciós. Arribem al cim del Borrut 2.663m ens
tornem a reagrupar, la neu està molt tova,
agradable de trepitjar. Tots junts arribem al cim,
amb tres hores i cinc minuts i 2.910m d’altitud.
Portem quasi cinc kilòmetres i més de vuit cents
metres de desnivell de pujada. El matí és
fantàstic, el cim el solet, una temperatura ideal,
fem les fotos i esmorzem, estem molt contents de
com ha anat la pujada.
Una sortida preciosa, estem molt a gust és un
plaer gaudir de les vistes; un traguet de vi de la
bota d’en Vicens que després de l’esforç entra
molt bé. Decidim baixar per el mateix lloc.
A l’iniciar la baixada ens creuem amb una colla
del Maresme i del Barcelonès, nou homes i una
dona, que pugen molt a poc a poc. Ens saludem i
nosaltres seguim la baixada. Comencem a veure
boires negres i grans al fons de l’horitzó, anem
baixant de pressa, comença la fresqueta ja no
tenim solet. Arribem als cotxes a les 13,40h,
portem quasi 10km.
La millor sortida de muntanya d’aquest any, pel
lloc, les vistes la temperatura tot, immillorable.

Entre tots decidim anar a dinar als
Caçadors de Ribes de Freser. Bon
tracte, servei, instal·lacions, i menjar.
La propera setmana anirem al
Perafita i Monturull a la Cerdanya.
Sortirem a les 6h de Llerona.
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