Coll de Noucreus i Puig de Fontnegra
8 de juliol de 2009
Integrants: Josep Carbonell, Pep Comas, Joan Corbera,
Josep Maria Farnés, Joan Garriga, Carme Guri, Josep
Oranias, Ismael Porcar, Josep Roca i Jaume Ventura
Distància: 11’20 Km. - Desnivells: total 858 m. Acumulat 9217 m.
Temps 5 h.. - Cotxe: 200 Km. Ismael Porcar i Josep Roca

Ens trobem als Gorcs a les 6 del matí, amb la
intenció de pujar a Noucreus i al Cim de la Coma
del Clot. Sortim al cap d’un quart d’hora i prenem la
C-17, fins que ens desvien per les obres cap a
Torelló i Borgonyà. Recuperem la C-17 fins a Ripoll
i després anem cap a Ribes de Fresser i Queralbs.
El cremallera surt a les 7’49 i arribem uns deu
minuts abans. El cremallera va ple de treballadors
de la Vall de Núria amb algun excursionista. Avui
presenta un temps revoltat. Pel camí ens ha plogut
i, el cel es presenta emboirat. Temem algun xàfec i
per la tarda tempestes. Arrenquem anant pel GR-11 amb un pas tranquil, que ens
permet agafar un bon ritme. Travessem el pont de fusta de l’Escuder. A partir de la
Jaca de Baix agafem la coma de Noucreus fins el coll del mateix nom (2.775 m). Bufa
un vent fred, que ens obliga a abrigar-nos. A la colla n’hi ha de molt fredolics. Els

primers a arribar a les deu i quart comencen a esmorzar arrecerats. A mida que va
arribant la resta del grup s’hi afegeixen. Quan arrenquem anem en direcció al Cim de
la Coma del Clot, que abans anomenàvem com el Torreneules gran. Agafem el Serrat
del Mig i travessem pels Cims de les Arques i el Cim de la Roca Blanca. La vall de la
Coma de Vaca apareix coberta de núvols. Davant d’aquella boira ens agrupem per

avançar junts. Quan arribem a tocar del Cim de Fontnegra. Un membre de l’expedició
decideix marxar de la colla i carenejar el cim. Tres més el segueixen. La boira avança i
confirmem que els hem perdut. Passem
angúnies i ens agrupem amb els que van
endarrerits. Ens orientem i arribem al collet
de la Fontnegra al peu del Cim de la Coma
del Clot. Quan confirmem que els altres
quatre no apareixen i després de diversos
crits i xiulets, optem per baixar sense pujar
al cim. Mentre trobem uns catalans del
nord molt ben equipats i amb els seus
mapes analitzem el camí a baixar. En un
moment la boira s’aclareix i descobrim a
l’altra colla cap el Serrat de la Coma del
Clot. Com sigui que el temps cobert de
núvols no convida
a
pujar
cims,
anem
al
seu
encontre i baixem
tots junts. Ens
comenten
que
ens han telefonat,
però nosaltres no
tenim cobertura.
Junts anem per
un
camí
que
passa prop del
Pic de la Pala i
del Pic de l’Àliga,
que ens condueix
a l’alberg del Pic
de
l’Àliga
on
agafem el telecadira que ens porta
a l’estació.
Arribem uns deu
minuts abans d’agafar el cremallera, que ens

porta a Queralbs. Amb els cotxes anem al restaurant el Llac de Campelles, on dinem.
A la sobretaula decidim que el proper dimecres anirem de Fontalba al Puigmal.
Sortirem a les 7 del Gorcs.
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