Pics Torreneules – Coma del Clot – de l’Àliga
25 d’agost de 2010
Integrants: Pep Comas, Joan Corbera Josep Maria Farnés, i Josep Roca
Distància: projectada 10’90 Km, amb altures11’51 Km. Temps 5’40h
Desnivells: total 800 m. Acumulat 942 m. Cotxe: 100 Km. Josep M. Farnés

Ens trobem al Gorcs a les 6 del
matí i sortim molt puntuals.
Passem per Ripoll, seguim per
Ribes de Fresser fins a l’aparcament del cremallera de Núria
a Queralbs, on se’ns incorpora
en Josep Roca. Quan arriba el
primer cremallera a Queralbs,
que puja fins a Núria, no queda
ni un seient buit. Tots els que
ens hi incorporem anem drets.
Malgrat al bitllet consta per
excursionistes, hi vèiem cistells
per anar a collir bolets. Comencem la caminada a les 8 i ¼
pel camí del Calvari fins a l’Alberg del Pic de l’Àliga. Allà ens sorprèn una estelada,
acompanyada d’una placa explicativa “1a estelada cap a la independència 19 d’abril
de 2009”. Seguim per la Jaça del Clot i a les 9 i ¼ passem per la Fontnegra Anem
seguint per camins fressats sense cap pintura, però amb piles de pedres indicatives.
Cal dir que fa un dia esplèndid, clar i sense cap núvol. En canvi ens sorprendrà que
només ens creuarem amb una única parella d’excursionistes per la muntanya i en
veurem un altre en la distància. Seguim pel Coll de Torreneules (2563 m) i pugem cap
al seu cim. El camí està insinuat i hem de passar per damunt de grans blocs de pedra,
sense cap dificultat. A les 11 arribem al cim del Torreneules (2563 m). Hi parem a
esmorzar i fer la fotografia de conjunt. Retornem al Coll de Torreneules i pugem directe
per un camí insinuat que ens porta al Cim de la Coma del Clot (2726 m). Després

seguim per la Coma del Clot, doncs renunciem a pujar al Puig de la Fontnegra.
Seguim per camins, més o menys marcats, que un parell abandonen per pujar al Pic
de la Pala. Tres dels components
pujarem al Pic de l’Àliga i a una
altre pic, que no sabem identificar.
Anem fins a l’Alberg del Pic de
l’Àliga, on prendrem el telecabina
que ens portarà a l’estació del cremallera, on hi arribem una mica
abans de les 2 h.. Agafem el cremallera que surt a les 2’10 h i
quan arribem a Queralbs anem a
dinar a l’hostal Les Roquetes.
A la sobretaula decidim que la
propera setmana anem al pic de la
Font Freda des de Pimorent.
Sortirem a les 6 dels Gorcs. Quan
anem a l’aparcament ens espera
una grata sorpresa d’en Josep
Roca. Ens porta una caixeta de
bolets per cadascun de nosaltres,
que ha collit personalment i que
agraïm que s’hagi recordat de
nosaltres quan els collia.
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