
Núria, Camí dels Enginyers, Coma de Vaca i 
Queralbs  
28 d’octubre de 2015  
 
 

Integrants: Vicens Catafal, Joan Corbera, Miquel Maymó, Manel 
Molina, Julià Pratginestós, Josep Roca, i Salvador Vilà 
  

 
Distància: Projectada 17’67 amb altures 18’16 Km. Temps: 7’31 Desnivells: Ascens 
620 m. Descens 1405 m.                               Cotxe:. 100 Km. Manel Molina i Josep Roca 
 
Sortim a les 6 de Llerona  a les 7,25 
arribem a Queralbs  anem a l’estació a 
comprar els tiquets per pujar al 
cremallera, 7,44 h té la sortida cap a 
Núria. Comencem a caminar a les 8,15 
h. Fresqueta, els treballadors de la Vall 
de Núria i nosaltres poca gent. Enfilem 
el camí del Via Crucis, anem pujant, 
abans del refugi Niu d’Àguila entrem al 
camí dels Enginyers, GR 11, camí és 
dur només començar, al portar una 
hora caminant en Salvador decideix 
tornar enrere, li fa mal el genoll i no vol 
patir. Nosaltres seguim gaudint de 
l’espectacle els isards estan de festa, els tenim més a prop que mai, quina sort!. Els 
ramats d’isards fan que gaudim de la natura.  
Parem a esmorzar a les 11 h portem 7,5 km i ja hem passat un punt complicat amb un 



graons de ferro, cap problema. Ara trobem un punt 
delicat que amb la ajuda d’un cable clavat a la paret 
baixem molt bé, es fa llarg el camí. Arribem al refugi de 
Coma de Vaca a les 12,25 h ja portem caminant 4,10 h 
el grup ja rebufa. El Refugi està tancat. El tros obert està 
molt net i és espaiós per poder dormir, matalassos, 
mantes i taula està tot molt endreçat. Fotos de rigor, un 
glop d’aigua i seguim per trobar el camí que inicia la 
baixada cap a Queralbs, passem un pont petitó i torçat i 
iniciem la pujada cap al camí que serà una marca groga 
ja que deixem el GR. L’espectacle de la natura segueix 
una passada, els Isards no s’espanten, segueixen 
menjant i fent la seva. Anem baixant més de 1000 m de 
desnivell de baixada portem 6 hores, estem prou 
cansats, més ningú es queixa. Moltes hores i moltes 
pedres, tarteres, ziga-zagues, ens trobem a nivell del riu 
Freser creuem el riu pel pont de les marrades. seguim 
baixant fins trobar el salt del Grill, està molt a prop del 
camí espectacular, a les 7 h arribem a la central 
elèctrica, iniciem un tram de carretera fins a 
l’aparcament del cremallera. Arribem a Queralbs a les 
15,35 h, molt agrupats i ens retrobem en Salvador, que 
ja ha reservat taula al restaurant. Una caminadeta de 
7,20h, tots molt cansats pro satisfets, sortida 
extraordinària, gaudint cada moment del espectacle de la 
natura, la tardor, fantàstic. Sortida Esplèndida. Anem a 
dinar a la fonda Roquetas, de Queralbs, que 
amablement ens atenen tot ser quasi les quatre de la 
tarda.  
A la sobretaula decidim que la propera setmana anirem a 
Sant Bernat del Montseny a Matagalls. Sortirem a les 7 
del Ramassar.  
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