De Queralbs a Núria pel camí vell.
29 de juny de 2022
Assistents: Karin Bruy, Pep Casas, Mercè Font, Carme Guri, Josep M.
Martínez, Tere Pintó, Ismael Porcar, Pep Pous i Josep Roca.
Distància: 15 km Desnivell acumulat: 927 m Temps total: 6 h 50 min
Cotxes: Josep M. Martínez i Pep Casas, 100 Km
Ens trobem a les 6 del matí a la zona esportiva de Corró. Sortim per la C-17 en direcció a Ribes de
Freser, i per la GIV 5262 fins a Queralbs. Trenquem a la dreta com si anéssim a Fontalba, i deixem
els cotxes un Km més amunt, d’on surt el camí vell a Núria. Ens trobem a 1340 metres sobre el
nivell del mar.
Iniciem la caminada quan falten pocs minuts per les
8, es preveu un dia esplèndid i estem a 12,5 graus,
temperatura que anirà pujant durant el matí.
Comencem per una pista estreta, una estona
arrecerats del sol per un bosc de freixes i avellaners
de dimensions considerables. Passem la font de la
Ruïra i, a partir d’aquí, el camí comença a enfilar-se
muntanya amunt, sovint passant per tarteres i
roquissars. Quan arribem al Refugi de Sant Pau, una
balma que pot servir de recer, deixem a l’esquerra el
sender del Roc del Dui (un senyal indicador el
desaconsella per possibles despreniments), i continuem pel camí vell com feien els antics romeus
que pujaven a peu al santuari.
Baixem fins a trobar el riu de Núria
i el travessem pel
Pont del Cremal, a
1405 m. Continuem la ruta per la
riba dreta i pugem
fent ziga-zagues
per
guanyar
alçada,
Passem el refugi
de Sant Rafael i el
de Sant Pere
(justament
avui
que és 29 de
juny!), i admirem
el Salt del Cavall,
per on baixa un bé
de déu d’aigua
que fa feredat.

Travessem alhora el riu i la via del cremallera.
Una preciosa llúdriga fuig esporuguida riu enllà
mentre que, pocs metres més amunt, una
marmota travessa la pista davant nostre a tota
velocitat. Cap dels dos animalons no ens deixa
temps per treure la càmera i immortalitzar-ne el
seu pas.
Amb poca estona arribem a la Creu de la Riba,
des d’on albirem tot el complex de la Vall de
Núria. Ens enfilem al mirador, a una alçada de
1963 metres, el punt més alt d’avui, i
contemplem les muntanyes de l’entorn on tants
esforços hi hem destinat altres dimecres per
poder trepitjar-ne els cims. Ens fem la clàssica
fotografia de grup, i baixem a esmorzar a la font de Sant Gil. Són ja quarts de dotze del migdia.

Una ràpidíssima visita al santuari, i comencem la davallada desfent el mateix camí dels romeus per
on hem pujat. A tres quarts de tres de la tarda ja som a Queralbs, on ens esperen els cotxes.
Anem a dinar, com altres vegades, al càmping de Ribes. El menjar que hi fa en Francesc continua
sent bo i molt ben servit.
Després de cinc o sis sortides seguides de “primera divisió”, decidim reposar una mica i anar la
propera setmana a la Font de l’Home Mort des del Collet de les Barraques. Ens trobarem a la zona
esportiva de Corró a les 7 del matí.
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