
Núria - Puigmal - Puigmal del Segre 
4 d’agost de 2010   
 
Integrants: Josep Carbonell, Pep Comas, Josep Maria Farnés,  
Albert Porcar, Ismael Porcar, i Jaume Ventura 
 

Distància: projectada 12’04 Km. amb altures 12’59 Km. – Temps 6’38 h  
Desnivells: total 954 m. Acumulat 1067 m. Cotxe:  100 Km. Albert Porcar  
 

Ens trobem al Gorcs a les 6 del matí. 
Problemes logístics de darrera hora 
demoren la sortida. Prenem l’auto-
pista A7. Passem per Ripoll, seguim 
per Ribes de Fresser fins a l’apar-
cament del cremallera de Núria a 
Queralbs. Allà se’ns afegeix en Jo-
sep Carbonell. Agafem el primer cre-
mallera, el de les 7’49 h. que arriba a 
Núria a les 8’09 h. Tot seguit 
comencem la nostra ascensió al 
Puigmal. Travessem el riu de Fines-
trelles i ens enfilem pel bosc de pi 
negre. Seguim un camí que passa 
pel Pla de l’Ortigar i pugem per la 
Coma de l’Embut. Ens aturem a 
contemplar un generós salt d’aigua, 
que el seu cabdal desapareix tot 
seguit. Gaudim passejant per uns 
plàcids prats. Després arribem al turó 
de la tartera i prenem un camí fressat 
que puja de manera constant. Pel 
camí hem trobat diverses colles, però 
quan arribem a les 11 tocades al 
Puigmal (2910 m) hi ha molt ambient. 
Tenim un dia esplèndid, clar i solejat 
com pocs. El panorama és esplèn-
did. El Puigmal ocupat animosament, 
amb banderes, fa que la trobem la 

creu de dimensions més reduïdes. Després ens arrasem per esmorzar emparats per 
un paravent de pedres. Els diversos espais semblants s’han anat ocupant com si 
fossin reservats. Al reprendre la ruta ens fem l’obligada foto. Comencem el descens 
per un camí que travessa per un empedrat i passa per la Collada d’Er i segueix fins al 
Puigmal petit del Segre, on en Josep Carbonell es desvia per trepitjar el seu cim. 



Seguim, i a ¾ d’1 arribem al Puigmal del Segre (2848 m) on hi trobem una imatge de 
Sant Bernat Menthon, patró dels muntanyencs. Tornem a fer la foto per deixar-ne 
constància i baixem per la carena fins al Coll de Finestrelles, on comencem la baixada 
cap a Núria. El camí està molt fressat i marcat amb senyals blaves. Al cap de deu 
minuts, baixem pel dret per estalviar-nos les marrades. Durant tot el trajecte hi ha molt 
moviment d’excursionistes, sobretot al tram final. Arribem esglaonats al cremallera, 
una mica abans de les 3 h. L’agafem a les 3’10 h. i quan arribem a Queralbs anem 
amb les motxilles a dinar a les Roquetes, on en tenen taula reservada. Valorem l’àpat i 
els servei amb satisfacció. A la sobretaula decidim que la propera setmana anirem de 
Vallter 2000 al Pic de la Dona i la serra Gallinera. Quedem que sortirem dels Grocs a 7 
del matí.  
 
 

Text:  Josep Maria Farnés   
Fotografies: Ismael Porcar 

 


