Rutas trekking

El Puigmal: circuit dels quatre Puigmals (Per la
Ribera d'Er )
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El Puigmal, una muntanya llegendària i emblemàtica de Catalunya, és un dels quatre
grans cims de la Cerdanya. La seva ruta normal de pujada no té gaire interès, però sí
que el té, en canvi, aquest circuit, original i sorprenent, a cavall entre tres valls i quatre
cims amb el nom de Puigmal. Es veuen bones vistes en totes les direccions.
El Puigmal és una muntanya mítica. Durant molt temps es va creure que feia 3.182m
d’altura i, per tant, que era la més alta de Catalunya. Fins i tot avui hi ha persones que
la consideren la més alta del Pirineu Oriental, però, en realitat, és la quarta, per
darrere del Carlit, la Tossa Plana de Lles i el Puigpedrós. Tot i això, el Puigmal no ha
perdut la seva fama, sinó que, després del Carlit, és la muntanya més visitada de la
Cerdanya, malgrat que ho és més des del Ripollès, sortint de Núria. Les seves formes
són dilatades i arrodonides. A finals del segle XIX, hom demanava als excursionistes
que aboquessin cabassos de terra al cim per tal de poder superar l’alçada del Carlit,
que era considerat francès.

Situació: Ruta pel Massís del Puigmal.
Accés: Des de l’estació d’esquí d’Er-Puigmal, on s’arriba per una carretera asfaltada
(D-89), sortint de la N-116.
Pobles més propers: Er i Queralbs (Ripollès).
Punt de partida: Aparcament de les Esplanes.
Durada: 4h 00'
Desnivell acumulat: 1.194 m
Altura màxima: 2.910 m

Edat recomanada: A partir de 9 anys.
Perills: Podem trobar cornises de neu a la carena.

Itinerari:
ISITUACIÓ

0h:00’ 1.971m
Aparcament de Les Esplanes
Seguim la pista asfaltada, prohibida al pas dels cotxes, que es va acostant al fons de la
vall.
0h:25’ 2.077m
Centraleta de tractament d’aigües
Deixem la pista i creuem la Ribera d’Er. Seguim un camí senyalitzat que hi ha a
l’esquerra. La inclinació va augmentant. Gradualment, anem girant en direcció est.
0h:40’ 2.185m
Ribera d'Er
La creuem una altra vegada. També creuem una pista que ve de la Jaça del Prat de la
Tossa. Agafem un camí de molt pendent que, enmig de rododendres, puja per una
petita vall secundària (amb fites i marques de pintura) fins a un replà. Després gira a
l’esquerra i supera un contrafort pissarrós. A partir d’aquí, la inclinació va disminuint.
Si hi ha neu, val més seguir pel fons de la vall fins que trobem una ampla cornisa a la
dreta que ens porta a sobre el contrafort. Passem per la vora de les ruïnes d’una
cabana.
1h:50’ 2.649m

Pas dels Lladres
Hi ha molts mapes que situen aquest pas al Coll de Queralbs, al sud-oest. Sense creuarlo, seguim el camí per una gran cornisa fins que podem girar a la dreta per arribar a la
carena. La recorrem per la banda esquerra, sense gaires dificultats. Passem per una
petita estació meteorològica.
2h:40’ 2.910m
Puigmal o Puigmal d'Er
És un vèrtex geodèsic. Hi ha una bona vista en totes direccions. Podem arribar a veure
la Mediterrània, al Baix Empordà. Baixem en direcció nord per la carena, passem una
collada molt poc definida i pugem al cim següent.
3h:15’ 2.812m
Pic o Puigmal Petit del Segre
A la dreta, es veu una bona perspectiva de la Coma de l’Embut i de les muntanyes de
Núria. La carena és rocosa, tot i que és fàcil de passar, fins a l’avantcim nord (2.810 m),
que és un nus de carenes. Baixem en direcció nord-est fins a la Collada d’Er (2.750 m),
amb tendència a tirar cap a l’esquerra. Després, anem tirant cap a la dreta i pugem al
cim més proper. Hi ha una inclinació bastant forta.
3h:50’ 2.848m
Pic o Puigmal del Segre
Hi ha l’oratori de Sant Bernat de Menton. També es veu un bon panorama, amb un
únic obstacle: la proximitat i la major alçada del Puigmal. Des d’on som podem veure el
santuari de Núria i la Font del Segre, en vessants oposats. Tornem a la Collada d’Er i
flanquegem el Pic Petit del Segre pel nord –si hi ha neu, val més no deixar la carena–
fins a la collada que hi ha entre aquest cim i el del Puigmal de Llo. La pujada és forta,
però curta.
4h:30’ 2.801m
Puigmal de Llo
Es veu un magnífic panorama de la Cerdanya. Seguim la carena fins a l’avantcim oest
(2.767 m). Continuem per la carena de l’esquerra i una forta baixada ens porta a un
replà. A la seva esquerra, un contrafort o uns roquissars pissarrosos ens permeten
baixar al fons de la vall.
5h:15’ 2.380m
Font de la Ribera d'Er
D’aquesta font en raja molta aigua. Hi neix el riu que porta el seu nom. Continuem pel
camí paral·lel al curs fluvial i més avall el creuem per una petita presa de captació
d’aigües.
5h:40’ 2.185m
Ribera d'Er
Trobem l’itinerari de pujada. El seguim en sentit invers fins al punt de partida.
6h:00 1.971m

Aparcament de les Esplanes

