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71 - Puigmal
De Puigmal is met zijn 2.910 meter de op één na hoogste top van de provincie Girona en één
van de klassiekers van het Catalaanse alpinisme. De wandeling vertrekt vanuit het zeer
populaire recreatiegebied Vallei van Núria, alleen te bereiken met een tandradtrein. Om de
Puigmal te bereiken moeten we bijna 1.000 meter hoogteverschil overbruggen door een
curieus kaal landschap, duidelijk gevormd door een gletjser. Het laatste stuk naar de top is een
steile klim via een volledig kaal terrein van losse stenen.
Vanaf het station van de tandtradtrein (1) lopen we langs het centrale gebouw van de Vallei
van Núria. Daar waar het brede pad richting de kinderboerderij en het meertje naar links
draait, ligt er in de bocht rechts een pad omhoog dat we opgaan (2). Hou hier iets verder
links aan (rechtdoor ligt er een kampeerterrein).
Na een klein stukje klimmen komen we bij een splitsing met een hekje (3). We gaan hier
rechtsaf. We klimmen nog wat verder en komen bij een Y-splitsing (4) waar we links gaan,
een mooi breed pad op.
Dit pad is goed gemarkeerd met milestones en brengt ons op zo´n 2.200 meter op een vlak
stuk (5) waar we rechtdoor gaan, de milestones volgend.
Dit pad draait op een gegeven moment naar links en dan lopen we aan de linkerkant van de
kloof "Torrent de la Coma de l'Embut". We zien op een gegeven moment aan de andere
kant van deze kloof een pad liggen dat we negeren en gaan gewoon rechtdoor en volgen de
milestones. Verderop gaat het pad over de kloof heen (6) en vervolgt het aan de rechterkant
ervan.
Dit pad volgen we de hele tijd en gaan op zo´n 2.350 meter over het water "Torrent de la
Coma de l'Embut" heen (7).
Dit beekje komen we verderop weer tegen. In eerste instantie blijven we aan de rechterkant
ervan lopen, maar iets verderop steken we het beekje wel over, een breed grindpad links,
steil omhoog, op (8).
We houden nu eenvoudigweg de Puigmal aan als oriëntatie en volgen het steile pad via de
losse stenen, zigzaggend naar deze top.
Uiteindelijk op 2.910 meter bereiken we de Puigmal (9). De terugweg is via dezelfde route.

De Feiten
Duur: 2:30 uur
Lengte: 9,3 km.
Type wandeling: Heen en terug
Type pad: Bergpad
Markering: Milestones
Totale hoogteverschil: 958 m.
Hoogste punt: 2.910 m.
Moeilijkheid: Zwaar (7/15)

Hoe kom je er?
De Vallei van Núria is alleen te bereiken met
een tandradtrein. Het beste kun je deze nemen
vanaf het beginpunt, het station Ribes-Enllaç,
dat direct aan de N-260 ligt, vanuit de richting
Ripoll net voor je het plaatsje Ribes de Freser
inrijdt. Als alternatief kun je ook opstappen op
het station Ribes-Vila of in het plaatsje
Queralbs. Zie de website www.valldenuria.cat
voor meer informatie over deze trein.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 42 23.860
Longitude: E 2 09.262
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