Pic de Fontnegra, Coma del Clot i Torreneules
30 de juliol de 2014
Integrants: Joan Corbera, Josep M. Farnés, Jaume Muntan, Julià
Pratginestós, Josep Roca, Josep Rodri i Salvador Vilà
Distància: Projectada 11’24 amb altures 11’54 Km. Temps: 5’08
Desnivells: 775 m. Acumulat: 982 m. Cotxe:. 98 Km. Julià Pratginestós i Josep Roca
Sortim a les 6 de Llerona, cap a Ripoll,
Ribes de Fresser i Queralbs, on aparquem
per agafar el cremallera de Núria.
Arrenquem a les 7’49 h. En arribar a Núria
es planteja canviar la direcció de l’excursió i
deixar el Torreneules pel final. A les 8’10 h
iniciem l’ascens a l’alberg del Pic de l’Àliga
per la pista cimentada del telecabina.
Després de l’alberg iniciem l’ascens cap al
Pic de l’Àliga. Seguim els corriols que
travessen el jaçal de la Coma del Clot.
Deixem a la nostra esquerra el Pic de l’Àliga
i avancem pel serrat de la Coma del Clot.
Passem per sota dels Rocs Blancs de
Fontnegra i pugem directes al puig de
Fontnegra (2.727,7 m) que coronem a les
10 tocades. Baixem fins al collet de
Fontnegra i pugem fins al cim de la Coma
del Clot (2.739 m), on parem a esmorzar a
2/4 d’11. Encara que és el cim més alt de
l’excursió, el Torreneules esdevindrà el més
singular. Avui fa un dia clar encara que els
cims estan coberts de boires, a excepció
dels més orientals de Núria que pujarem.
De tant en tant les ràfegues d’un vent fresc
ens obliguen a prendre mesures. En
reprendre l’excursió baixem fins a la collada
del Torrenueles on hi trobarem una noia
que espera el retorn dels seus companys.

Hi deixem les motxilles i
encarem
l’ascens
al
Torreneules (2.713 m) on hi
ha la silueta de Sant Eudald.
Hi arribem a 2/4 d’12. Fem
una parada pràctica de cultura
muntanyenca, tot observant
futures excursions i rutes
diverses. Retornem a la
collada del Torreneules i
iniciem el retorn pel serrat de
la Pedrisses i baixem fins a la
Font Negra. Travessem el
torrent de Fontnegra i prenem
el corriol que ens porta a
l’alberg del Pic de l’Àliga i
retornem pel mateix camí
d’anada. Agafem el cremallera
de 2/4 de 2 i anem a dinar a
Les roquetes de Queralbs. A
les postres brindem pel
Jaume Muntan que ens
convida a celebrar el seu sant.
A la sobretaula es decideix
que la propera setmana anem
al Pic de l’Infern. Sortirem a
les 6 dels Gorcs.
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