Puigmal d’Er i del Segre i Coll de Finestrelles
21 de setembre de 2011
Integrants: Pep Comas, Joan Corbera, Josep Maria Farnés, Jaume
Muntan, Ismael Porcar, Julià Pratginestós, Josep Roca i Salvador Vilà
Distància: projectada 12’32 Km. amb altures 12’77 Km. Temps 5’51 h.
Desnivells: total 956 m. Acumulat 1091 m. Cotxe: 100 Km. Ismael Porcar i Josep Roca
Ens trobem tots a les 6 als Gorcs.
Pugem cap a la Garriga, on prenem la
C-17 cap a Ripoll, on ens desviem cap
a Ribes de Fresser i aparquem a
l’estació del cremallera de Núria de
Queralbs. El cremallera ha començat
l’horari d’hivern i amb la rebaixa de
preu del bitllet també hi entra la
reducció de trens de tornada. En tenim
a les 2 i a les 3’50 del migdia. Prenem
el primer cremallera, a les 7’49 i
comencem a caminar a les 8 i ¼.
Avancem paral·lels a torrent de
Finestrelles per la ruta clàssica al
Puigmal, per una pista molt marcada. Seguim uns senyals blaus, que ens condueixen
pel torrent de la coma de l’Embut. Després d’una indecisió recuperem els senyals blaus.
Seguim per un sender que puja fent ziga-zagues fins al cim del Puigmal d’Er (2.911 m)
hi arribem 10 minuts abans de les 11 i aprofitem per esmorzar. Pel cim circulen diversos

grups i alguns d’ells es sorprenen de la quantitat de moviment. Després trobarem només
un parell d’excursionistes. El sol ens acompanya i el cel serè ens permet contemplar
una esplèndida panoràmica. Hem trobat petites restes de la nevada de diumenge
passat. Quan tornem a arrancar baixem per la collada d’Er per un sender que passa
entre blocs de pedres, que anem perdent i recuperant al mateix temps. En Josep Roca
surt a un ritme trepidant, que no podem atrapar. Seguim pel Puigmal petit del Segre i
continuem pel cim del Puigmal del Segre (2.843 m) on hi ha una silueta del patró dels
excursionistes. Hi arribem a les 12’10 h. Aviat arrenquem de nou, doncs volem arribar a
Núria abans de les 2 per agafar el cremallera. Baixem cap al coll de Finestrelles on
parem per agrupar-nos. A les 12’42 comencem el descens a bon ritme. Tirem pel dret
avançant pel mig del prat. Quan arribem al torrent de Finestrelles deixem el camí que
puja pel damunt del Roc de la Maula. Aquest ens portaria directes a Núria, tot reprenent
el camí d’anada. Seguim al capdavanter en la distància, que no travessa el torrent i
avança camp a través. Intuïm el camí que segueix que ens porta al pla dels Eugassers.
Quan observem que no podem baixar directes, reculem cap el forat de l’Embut. En
aquest punt observarem un voltor damunt d’unes agrestes roques. Travessem el torrent
de la coma de l’Embut. Aquí observem uns senyals d’Els Bastions (una ruta circular de
105 km de la vall de Ribes). Passem pel Pla de l’Ortigar. Llavors veiem que no arribarem
a l’hora al cremallera, doncs anem dispersats. Els primers arribem a l’estació a les 2’05 i
el cremallera ja ha marxat. La resta quan observen com aquest marxa, prefereixen
descansar una estona i arriben a ¼ de 3. Se’ns planteja el dilema i optem per anar al
self-service de Núria. Una vegada més, després de l’àpat, confirmem que és una
pèssima opció, que no convida a repetir en condicions normals. A la sobretaula decidim
que la propera setmana anirem al Tossal Bovinar i que
sortirem a les 6 dels Gorcs. Després prenem el cremallera
de les 3’50 h. fins a Queralbs, on prenem els cotxes pel
mateix camí d’anada.
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