
Pic de la Fossa del Gegant des de Núria 

13 de maig de 2015 
 

Integrants: Joan Corbera, Vicenç Catafal, Josep M. Farnés, Miquel 
Maymó, Manel Molina, Jaume Muntan, Julià Pratginestós, Josep 
Roca i Josep Rodri  
 

Distància: Projectada 8’985 amb altures 9’222 Km. Temps: 5’27 hores.  
Desnivells: 841 m. Acumulat: 844. Cotxe: 100 Km. Manel Molina i Josep Roca 
 

Ens trobem a les 6 del matí a Llerona i 
marxem cap a la Garriga per agafar la 
C-17. A Ripoll anem cap a Ribes de 
Fresser i Queralbs on aparquem els 
cotxes. Agafem el cremallera de Núria 
a les 7’44. En arribar a l’estació a les 
8’10 prenem el camí de Núria a 
Ulldeter, que segueix inicialment el GR 
11. Tenim a la nostra esquerra el riu 
de Noufonts, que travessem pel pont 
de l’Escudé. Ara a la nostra dreta hi ha 
el torrents de les Mulleres. En diversos 
trams haurem de trepitjar corrents 
d’aigua que avancen pel corriol. Hem 
de travessar diverses congestes de neu. Abans del Clot de Noucreus en Jaume Muntan 
i en Josep Roca opten per retornar. La resta avancem, amb certes dificultats, entre 
congestes, corriols i tarteres. Arribem al Coll de Noucreus (2.795 m) on a les 11 



esmorzem. Després pugem fins al Pic de la Fossa del Gegant (2.808 m) i renunciem 
assenyadament a pujar al Pic de Noucreus i la travessa prevista. Tornem pel mateix 
camí encara que amb variacions, al anar per lliure entre el pedregam i les congestes. Un 
de la colla s’atreveix a baixar assegut sobre la neu. La resta avancem en diversos grups 
i a diferents ritmes. Els darrers arribem a l’estació de Núria a 2/4 de 2. Agafem el 
cremallera i a les Roquetes de Queralbs ens espera en Josep Carbonell on junts ens 
entaulem per dinar. A la sobretaula decidim que la propera setmana anirem a la Gallina 
Pelada. Sortirem a 2/4 de 7 de Llerona. 
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