Torreneules des de Núria, Font
Negra i alberg Pic de l’Àliga
17 d’agost de 2016
Integrants: Miquel Maymó, Manel Molina, 2Ismael Porcar (amb la
Neret), Josep Roca
Distancia projectada 10’5 Km. i amb altures 10,85Km.
Temps 4’28
Desnivells: 714 m Acumulat: 717m
Cotxe 100 Km i Ismael Porcar
Ens trobem a les 6 del matí a Llerona, sortim cap a
Queralbs i ens trobem al Josep Roca, que ve de
Pardines. Sortim amb el primer cremallera cap a
Núria i comencem a caminar a les 8,45h, matí
fresc, un dia esplèndid, ens trobem a 1.990m
alçada, passem per una pista d’esquí cimentada
que porta directe a l’alberg del Pic de l’Àliga,
portem una bona marxa i el dia ens acompanya,
travessem el torrent de la Font Negra i arribem a la
Font Negra i surt poca aigua, nosaltres seguim
pujant a un bon ritme, seguint el camí ,observem
moltes marmotes que estan en família prenent el
solet. Arribem a la Collada del Torreneules, força
pujada, ja estem a 2.560m, ens distrèiem mirant
grans famílies d’isards, el camí és molt agradable.
Ens trobem a dos excursionistes, que arriben al coll
i els convencem perquè pugin al cim que és molt
bonic. Fem cim tots junts a les 11,15h, portem

2,30h de pujada fantàstica, 2.715m és el punt més alt d’avui, esmorzem i observem
unes vistes esplèndides. Els excursionistes ens fan fotos i nosaltres a ells.
Iniciem el descens a tres quarts de dotze, tenim cremallera a la una i vint, ens espavilem
i baixem ràpid per el mateix camí de pujada, a l’arribar al refugi, tenim clar que agafem el
cremallera que volíem. Atrapem als dos excursionistes que havien sortit abans que
nosaltres del cim, arribem junts al Santuari. Quatre hores i mitja esplèndides. Pugem al
cremallera i decidim anar a dinar a la Fonda Serra de Pardines. Ens trobem amb el
Josep Carbonell i la Carme Carbonell, dinem tots plegats. En Francesc ens fa un arròs
de peix, per llepar-se els dits, la cassola la deixem ben escurada. Per resumir una
sortida fantàstica.
La propera setmana anirem al Font Lletera i Borregues o Pastuira, Sortirem a les 6 de
Llerona.
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