
    Puigmal i Ortigar des de Fontalba 
29 d’agost de 2012   
 

Integrants: Pep Comas, Joan Corbera, Josep Maria Farnés, Carme 
Guri, Josep Oranias, Ismael Porcar (amb la Neret), Julià 
Pratginestós, Josep Roca, Josep Rodri i Jaume Ventura 

  

Distància: Projectada 8’995 Km i amb altures 10’30 Km. Temps 5’16 Desnivells: 838 m. 
Acumulat: 876 m. Cotxe: 111 km Julià Pratginestós-Josep Roca i Ismael Porcar 
 

Una colla ens trobem a 2/4 de 7 als 
Gorcs, amb la grata sorpresa del 
recuperat Jaume Ventura. Arrenquem 
per la ruta habitual, doncs l’altre cotxe 
ens anuncia que anirà directe a 
Queralbs on s’hi incorpora en Josep 
Roca. Ens distribuïm en dos vehicles i 
anem cap a Fontalba, primer per una 
pista de grava i després per terra 
compactada. Ens trobem amb una 
família que pugen per primera vegada al 
nostre objectiu i que anirem trobant 
durant el camí. Comencem a caminar 
prop de ¾ de 9 i avancem pel serrat de 
la baga de Fontalba. Passem prop del 
cim de la Lou i després avancem per la 
serra del Borrut, que iniciem al seu coll, 
seguim pel Bressol (2.665 m) i el Borrut 
(2.669,8). Quan comença el darrer tram 
en Jaume Ventura retorna cap a 
Fontalba pel mateix camí. La resta 
pugem al Puigmal (2.911 m) on a les 
onze ens arrecerem, envoltats dins una 
tanca de pedres, a esmorzar. És un dia 
clar, sense sol, però amb vent fred que 
aviat ens ha obligat a abrigar-nos. 
Després anem al transitat cim i fem la 
fotografia de grup. Baixem per la serra 
de l’Embut després de recular un tram del camí d’anada en plena tartera transitable. 
Anem al coll de l’Embut i mentre en Pep Comas avança per la carena a coronar el cim de 
l’Ortigar (2.749 m) la majoria tallem directes sense acomplir l’objectiu. En agrupem de 
nou al cim de la Solana (2.635 m), seguim pel collet del Tros de Bou i avancem per les 
seves Reclotxes fins a la Solana de Fontalba. Tot seguit la majoria avança travessant 



una pendent plena de ginebrons. Després seguim pel GR 11.8 provinent del santuari de 
Núria. Travessem el torrent de la Cometa i ens refresquem a la Dou de Fontalba. Prop de 
les 2 arribem a l’aparcament on mentre alguns prenen la cervesa de muntanya, 
comentem que avui hem vist des de voltors, nombrosos isards, diversos grups de perdius 
blanques, ramats vaques amb vedells, també cavalls, algunes marmotes i fins i tot una 
llebre. Ens informen, que a l’últim tram, el Neret ha bordat un grup d’isards  Anem a dinar 
a l’hostal les Roquetes de Queralbs, on mentre dinem cau un generós xàfec. En Jaume 
Ventura ens convida amb cava per celebrar el seu 75 aniversari amb el seu puntual 
retorn. A la sobretaula decidim que la propera setmana anirem al Torreneules. Sortirem a 
les 6 dels Gorcs.   
Text:  Josep Maria Farnés      
Fotografies: Joan Corbera 


