Núria-Vallter i Vallter-Núria + Pic de l’Infern
9 d’octubre de 2013
Integrants:, Pep Comas, Joan Corbera, Josep M. Farnés, Miquel
Maymó, Julià Pratginestós, Josep Carbonell, Vicenç Catafal Jaume
Josep Roca, Josep Rodri, Salvador Vilà, Jaume Muntan, Ismael
Porcar (i la Neret)
Distància: Projectada 12’88 Km i amb altures 13’20 Km. Temps 6’10-5’22 Desnivells:
849 m. Ascens acumulat: 1072-833 m. Cotxe: 100-125-125 Km. Miquel Maymó, Ismael
Porcar i Josep Roca
Ens trobem a les 6 del matí als Gorcs.
Salutació col·lectiva al Miquel Maymó,
que s’incorpora al grup. Planificació de
les diverses colles. Arrenquem cap a la
Garriga per agafar la C-17. Sortim a
Ripoll, on mentre paren els altres dos
cotxes, nosaltres seguim per Ribes de
Fresser fins a l’aparcament de
Queralbs. Els de Núria-Vallter prenem
el cremallera a les 8’04 m. fins a Núria.

Jaume Muntan i lsmael Porcar des de Vallter
aniran al Pic de l’Infern, passant pel Freser i
Bastiments. Els de Vallter-Núria aparquen a
Vallter i comencen a caminar a les 8’10 cap a
Núria. Nosaltres arrenquem a caminar a 2/4
de 9 i seguim les marques d’un GR i
travessem el pont de l’Escudé i pugem pel
costat esquerra del Torrent de les Molleres i
arribem al Coll de Noucreus (2795 m) on ens
trobem un equip franco-espanyol, portats amb
helicòpter, que hi acaben de clavar la fita 510,
que marca la frontera segons el tractat de
Baiona del 1856. Seguim pel coll de Carançà i
a les 11 i ¼ ens trobem l’altre grup. Esmorzem

junts i ens intercanviem les claus del cotxe i informació. Seguim pel Coll de la Vaca i pel
coll de Tirapits. En aquest punt iniciem un descens que passa prop de la barraca de
Tirapits. Observem un parell de muntanyencs que coronen el pic de l’Infern, que
confonem amb els nostres companys. En Jaume i l’Ismael hi arribaran més tard,
acompanyats d’un tercer de Berga. S’incorporen quan retornen. Seguim els senyals de
GR fins al coll de la Marrana. Trobem un grup escolar que fan una ruta pirenaica de
quatre dies. Baixem amb diferents ritmes i amb diverses parades fins a l’estació de
Vallter. Hi arribem a ¾ de 3. L’altre grup arriba a Núria a les 13,35 h. Agafen el
cremallera de les 2 i amb el cotxe van directes al restaurant les Graelles de Ripoll.
Nosaltres hi arribarem a ¾ de 4. A la sobretaula decidim que la propera setmana anem
al Set Homes. Sortirem a les 6 dels Gorcs. Ens ha fet un dia excel·lent, fred al principi,
que ens permès gaudir d’un paisatge clar i extraordinari .
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