
Puigmal - Pirineu Oriental (Conflent i Ripollès) 
 

Data: dimarts dia 13 de juny de 2017 
 

Participants:Joan Boada, Pepe Vázquez, Josep Marine i Toni Coll. 
 

Ascensions: Cim de la Dou (2.471m.) 
                       Puigmal (2.913m.) 
                       Pic petit de Segre (2.812m.) 
                       Pic de Segre (2.848m.) 
 

Temps: Total  9h.40m., Efectiu 7h.50m. 
 

Distància: 18 Km.  
 

Desnivell positiu acumulat: 1.100m. 
 

Itinerari: Sortim de Puigpelat a dos quarts de sis del matí, pugem cap a Tàrrega i 
prenem la autovia C-25, anem a  Ripoll, Ribes de Freser i Queralbs, on continuem 
per la pista de la Collada de Fontalba. Deixem el vehicle i prop de les nou del matí 
emprenen la ascensió al Puigmal.  
 

 
Collada i Cometa de Fontalba 

 
Cingles del Celsofragi i massís del Puigmal 

 
Coronem el cim de la Dou i continuem l’ascens rodejant la Cometa de Fontalba. El 
sender, molt fresat s’enfila i llisca per  sobre de la cinglera del Celsofragi. El Sol 
intens accentua el calor, estem amarats, cerquem un racó i ens deturem mitja hora 
per esmorzar i refer-nos de l’esforç. 
 

 
Assossegada passejada fins el Cim 

 
Creu i Cim del Puigmal 



Abans d’arribar a la zona final del gran massís, superem el tram més inclinat de tota 
la ascensió i després ja solament necessitem una assossegada passejada per 
arribar vora la gran creu del cim. Fa una estona que el rellotge assenyalava les onze 
del matí i l’horitzó continua mantenint la seva rutilant nitidesa, certament gaudim d’un 
dia excepcional, que ens permet identificar l’entorn i orientar-nos amb seguretat. 
 

 
Anant cap a la Collada d'Er i Pics de Segre 

 
Cim del Pic de Segre i al fons Puigmal 

 
Al abandonar el Puigmal, ens dirigim cap a La Collada d’Er i baixem fins a 2.760m. 
El desgel general ja és una realitat, però algunes congestes es mantenen 
encastades entre l’ocre rocam i realcen els contorns de les arestes. Poc a poc 
superem els penyals i assolim les prominències del Pic petit de Segre i del Pic de 
Segre. 
 

 
Baixant per la Coma de Finestrelles 

 
Santuari i Vall de Nuria 

 
Després la carena s’enfonsa fins el Coll de Finestrelles situat a 2.604m. Hi arribem a 
quarts de dues del migdia i aprofitem per hidratar-nos i fer un mos. En acabar 
deixem la carena i descendim cap el Santuari de Núria, seguim el corresponent 
variant del sender GR-11que zigzagueja  creuant  la Coma  i el Torrent de 
Finestrelles. 
 



 
Coma i Barraca de Gombrèn 

 
Arribant a Fontalba 

 
Arribem al Santuari i a les quatre de la tarda, desprès d’un obligat descans, reomplim 
les cantimplores a la font de Sant Gil i prenem el sender que s’enfila cap a la Coma i 
la Barraca de Gombrèn i amb poc més d’una hora i mitja ens  condueix a la Font 
Alba i a la Collada on hi hem deixat el cotxe pel matí al inici d’aquesta excursió 
circular. 
 

 


