
Fontalba – Puigmal – Cim de l’Ortigar 
25 de maig de 2011   
 

Integrants:  Josep Carbonell, Vicens Catafal, Joan Corbera, Josep 
Maria Farnés, Julià Pratginestós, Josep Roca, Jaume Ventura i 
Salvador Vilà. 

 

Distància: projectada 9’888 Km. amb altures 10’21 Km. Temps 5’56 h.  Desnivells: total 
839 m. Acumulat 890 m.     Cotxe: 110 Km. Vicens Catafal i Josep Roca 
 

Arribem a les 7 a Llerona i arrenquem cap a la Garriga per agafar la C-17. A Ripoll 
trenquem cap a Ribes de Fresser i Queralbs. Abans d’entrar al nucli de la població 
prenem la carretera de Fontalba. Aviat es converteix en pista de grava. Aparquem a la 
Collada de Fontalba (2.070 m). Quan arribem ho trobem ple de cotxes. A ¾ de 9 
comencem l’ascensió al Puigmal, per un camí fressat. Passem pel Cim de la Lou (2.459 
m) i pel Coll de Burrut. Aviat es creen dos grups. En Josep Roca i en Salvador Vilà, 
provinents del món de l’atletisme, porten un ritme més competitiu. La resta avança a 
diferents ritmes, s’espera i s’agrupa com una colla. A partir del Bressol (2.665 m) cal 
superar els Cingles del Salsofragi per arribar al Puigmal (2.911 m). Possiblement el tram 
més difícil, pel desnivell i el gran nombre de pedres. Fem cim a les 11’15 tocades. Allà 
ens retrobem per esmorzar i entre diversos excursionistes n’hi trobem tres del nostre 



entorn. Hi coneixem en Salvador Coll de Cardedeu que ens anima a fer trekings pel 
Nepal i especialment l’Everest. Amb tranquil·litat fem les fotos i comentem el panorama. 
És un dia clar i solejat, malgrat es difumina la visió a molta distància.  Després quan 
comencem a baixar ho fem per un camí que porta al Santuari de Núria. Aviat el deixem i 
seguim un tram per la carena i decidim anar directes al Cim de l’Ortigar, passant pel Coll 
de l’Embut. Durant la baixada els grans blocs de pedres compliquen la seva travessa.  
En aquest punt un membre de la colla patirà rampa i es frena la marxa. Quan el gros de 
l’expedició arriba al Cim de l’Ortigar (2.749 m) a ¾ d’1, veiem en la llunyania la parella 
que ha iniciat el descens. Ens retrobem tots al passar pel Cim de la Solana. Avancem 
damunt de pedres i baixem pel Collet del Tros del Bou, i anem directes a trobar el camí 
senyalat com a GR 11.8, que va de Fontalba a Núria. Quan arribem a la Dou de 
Fontalba ens agrupem i anem cap a l’aparcament. Hi arribem al voltant de ¾ de 3 h. 
Anem directes a l’Hostal les Roquetes de Queralbs que tenim taula encarregada. Allà 
trobem un grup d’excursionistes entaulats. Ens atenen i en Josep Carbonell amb motiu 
de celebrar els 69 anys ens convida a cava i brindem per la seva salut. A la sobretaula 
decidim que la propera setmana anirem al Costa Pubilla des de Montgrony. Després 
malgrat hem anat improvisant sobre la marxa, hem fet el mateix recorregut (blau), amb 
petites variacions, que el 15 de juliol de 2009, encara que el camí l’hem fet a la inversa. 

Text: Josep Maria Farnés Fotografies: Joan Corbera  

 
 


