
Núria – Refugi del Coma de Vaca - Queralbs 
26 d’agost de 2009   
 

Integrants: Josep Comas,  Josep Maria Farnés, Josep Oranias, 
Josep Roca i Jaume Ventura 
 

Distància: 17’83 Km. amb altures 18’33 Km. Temps 7 h. 
Desnivells: total 973 m. Acumulat 1286 m.       Cotxe: 200 Km. Josep Oranias 
 

Avui ens trobem als Gorcs a les 
6 del matí. Els quatre hem estat 
molt puntuals, i sense demora 
sortim per agafar la C-17 a la 
Garriga. A partir de Ripoll 
trenquem cap a Queralbs, on 
després d’arribar s’hi enganxa 
en Josep Roca, provinent de 
Pardines. A les 7’49 agafem el 
cremallera que ens portarà a 
Núria.  
Al pàrking de Queralbs decidim 
anar de Núria al refugi del 
Coma de Vaca, pel camí dels 
Enginyers i des d’allà baixar fins 
a Queralbs. Serà un dia 
excepcional, doncs no farem 
cap cim, encara que passarem 
llista al nombrosos pics que 
divisem. Quan arriba el 
cremallera provinent de Núria 
només venen dos vagons i estan plens. Hem d’anar drets a l’últim vagó. Darrera nostre encara hi 
carreguen un enorme rotlle de tub vermell que bloqueja l’accés. El revisor queda immobilitzat entra la 
porta de sortida i el rotlle de tubs.  
Arribem a l’estació i a les 8’15 comencem la nostra marxa. Intentem agafar les telecadires, però fins a 
les 9 només funcionen pels seus treballadors.  Al nostre davant una família de composta de quatre 
excursionistes -avi, pare i dos nets- que han pujat amb el cremallera, els anirem trobant tot el camí, fins i 
tot al restaurant, on es completa amb l’àvia. Comencem pel camí del Via Crucis, fins al peu d’una creu 
inclinada, la XIIIa estació. Inici, que ja anunciava la duresa de l’excursió. És un itinerari molt 
espectacular i variat que transcorre per les intricades gorges del Freser. Un camí, el GR-11-7, força 
agradable amb un cert grau de dificultat. Seguim bona estona per sota del Torreneules i hem de saltar 
per sobre de enormes blocs que s’han després del mateix, al que anomenen –fixeu-vos amb la 
parauleta- clot del Malinfern. Trobem un parell de ganxos i un cable d’acer que fa de passamans i ens 
ajuda a baixar. Aquest, no té grans desnivells, i pren aquest nom, perquè fou el camí utilitzat pels 
enginyers que van fer l’estudi de creació d’una presa a Coma de Vaca. 
Arribem al refugi del Coma de Vaca, anomenat Manelic, a les 11’45. Esmorzem arran del riu Fresser i 
hom aprofita per remullar-s’hi els peus. Mentre esmorzem en Pep Comas treu una bota de vi, que 

comparteix amigablement. 
Hem fet aquest tram amb 3 
hores i mitja, i amb molt bon 
ritme.  



Després cal travessar 
el riu. Renunciem al 
pont i s’opta per fer-
ho saltant entre les 
pedres, amb rellisca-
da inclosa. Tot seguit 
hem pujat fins que 
agafem un camí que 
baixa paral·lel al riu 
Fresser, amb nom-
broses ziga-zagues. 
El pendent i les 
seves pedres ens 
obliguen a una major 
atenció. Arribem al 

Pont de les Marrades i mentre esperem per agrupar-nos,  un parell aprofiten l’espera per refrescar-se 
els peus dins el riu Fresser. Seguim i trobem l’espectacular Salt del Grill, que visitem. Des d’allà baixem 
fins a la central elèctrica Daió de Baix. Des d’allà seguim una pista cimentada que seguim fins a 
Queralbs. 

Aquests dies s’anuncien pluges puntuals i tot feia pensar que ens mullaríem, sobretot cap al migdia. 
L’arribada a Núria, malgrat feia fresca, presentava un dia clar i sense núvols. A mida que anava 
avançant els dia, especialment a mitja baixada, un vent fred i un núvols negres als fons, amb alguns 
trons anuncien que l’aigua es farà present. Per sort, només cauen quatre gotes, que ens fan marxar a 
un ritme més accelerat. Hem fet la baixada amb 3 hores i quart.  
Només arribar, com sigui per passen de les tres, hem anat al nou restaurant de Queralbs, l’Hostal les 

Roquetes, a reservar 
taula. Els darrers han 
tardat a arribar. Ens 
hem reagrupat i hem 
descansat una bona 
estona abans de 
l’àpat. Després de les 
preses per arribar al 
refugi per esmorzar i 
les preses per baixar 
amb el temor de la 
pluja, ens mereixem 
seure i conversar 
pausadament. N’hem 
sortit satisfets. Molt 
bon nivell entre la 
qualitat i el preu, en-
cara, que novells com 
són, els falta agafar 
ritme. 
Mentre decidim, que 
la propera excursió 
sigui més tranquil·la, 
s’acorda que el proper 
dimecres pugem de 
Puymorens a la Coma 
d’Or. Sortirem dels 
Gorcs a les 6 del matí.  

 
 
.  

Text i fotografies: Josep Maria Farnés  
 


