Vallter-Núria Núria-Vallter
11 d’octubre de 2017
Integrants: Joan Corbera, Julià Llobet, Manel Molina i Miquel
Maymó, Josep Carbonell, Josep Martínez, Josep Pous i Josep
Roca.
Distància: Projectada 13,2km amb altures: 13,5 h.
Temps: 5,15h 6,15
Desnivell: 880m+ 1080m 1080+ 880m Cotxe: 125 km. Manel Molina, Josep Roca
Ens trobem a les 6h del matí a Llerona, avui
tenim un convidat l’amic Julià Llobet, ens
repartim en dos grups de quatre. Arrenquem
cap a la C 17, a Ripoll parem a prendre un cafè i
agafar itineraris diferents.
Els de Vallter aparquem a l’estació d’esquí i
comencem a caminar a 2.200m + són les 8,15h,
fa fresqueta i el dia és esplèndid cap boira.
Caminem cap Ulldeter, seguint les senyals del
GR durant tota la travessa. Passem a prop de
les ruïnes del refugi antic i seguim cap el coll de
la Marrana. Parem per fer un glop d’aigua i
mengem una fruita, seguim cap el fons de la
vall, trobem cinc o sis ramats d’isards que ens
acompanyen. Passem pel coll de Tirapits,
2.820 m+ d’alçada, coll de la Vaca 2.723m+,
seguim cap el coll de Carançà 2.723m+, des de
allà hi veiem els quatre estanys i a la llunyania
ja es veu el grup que ve de Núria.
Al trobar-nos amb ells, alegria i abraçades .Ens
canviem les claus dels cotxes i els tiquets del
cremallera. Esmorzem, són les 11,30h ja
portem 3,15h i 7,7km anem molt bé.
Els de Núria han fet més desnivell però menys
kilòmetres, estan satisfets però molt cansats.
Reprenem la travessa, fem i pic de La Fossa
del Gegant té 2.808m+ ens creuem amb la
colla de Sabadell, ens donen records per en
Farnés i pregunten pels altres companys que
no han vingut.
De seguida arribem al coll de Nou Creus
2.796m+, tot el que queda és baixada. Són dos
quarts d’una i el cremallera surt a tres quarts de
dues, hem de espavilar.
Baixem de presa, per arribar al Santuari a
quarts de dues i poder agafar el cremallera cap
a Queralbs.
Anem a dinar a cal Repunxó i ens trobem amb
el que venen de Vallter.
Després de prendre cafè a Ripoll el grup de
Núria: J. Carbonell, J. Mª Martínez, J. Pou i J.
Roca, sortim cap a Queralbs, arribem a
l’estació amb temps suficient, el tren s’omple

ràpidament entre la gent que treballa a Núria i
nombrosos grups de caminaires, entre ells el
grup conegut nostre de Sabadell.
Comencem a caminar a ¼ de nou, fresqueta
agradable que convida a fer camí, aviat arribem
al pont de l’Escudé, una mica malmès. Seguim
per el torrent de les Molleres, en aquest punt ja
s’han format dos grups cada un avançant al seu
ritme abans d’arribar a la Conca de les
Molleres, els capdavanters de Sabadell ja ens
avancen, reagrupació i fotos en arribar al
Noucreus.
Ara toca una mica de baixada per tornar a pujar
al Coll de Carançà, on ens retrobem amb la
colla que puja de Vallter, esmorzar ràpid, canvi
de claus i entrega de bitllets, continuem cap a
Vallter.
Fem dos grups, a ¼ de quatre arribem els del
segon grup a Vallter on ens esperen els nostres
companys.
Sortim de Vallter cap a cal Repunxó a recuperar
forces.
Ja tots junts al Repunxó fem un bon dinar.
La sortida és molt bonica i el temps esplèndid
per fer muntanya. Ens ha fet un dia excel·lent,
fresquet al principi però ens ha permès gaudir
d’un paisatge de tardor clar i extraordinari.
La propera setmana anirem a la Roca Llarga,
des de La Riba pantà de Sau .
Sortirem a les set del matí de Llerona.
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