
Torreneules des del Santuari de Núria 
5 de juny 2.019 

 

Integrants: Isabel Alcalde, Jaume Bertran,Birgit , Pep Casas, Vicens 

Catafal, Joan Corbera, Miquel Maymó, Manel Molina, Ismael Porcar, Julià 

Pratginestós, Josep Roca, Josep Rodri. 

Distància:11,36km, Temps:5,17h, Temps en moviment: 4,05h, Temp: 6 graus 

Desnivell:748m+, Cotxes:100Km Jaume Bertran, Manel Molina, Isma Porcar. 

 

Ens trobem a les 6h del matí. Avui ens acompanya la Birgit. 

Anem per la C17 directe a Ribes de Fresser i cap a Queralbs, aparquem i pugem 

cap a Núria amb el primer cremallera. Arribem a Núria a quarts de nou i comencem 

a caminar direcció a l’alberg Pic 

de l’Àguila, al passar per davant 

l’alberg dubtem amb el camí i no 

ho encertem. Per rectificar donem 

una bona volta, hi ha un fort 

pendent fins a trobar el bon camí, 

no el deixarem amb tot el matí  

La primavera està explotant amb 

força, hem vist ,un ramat 

d’ovelles, marmotes, famílies 

d’Isards i el verd dels prats ple de 

flors ,està tot preciós.  

Fem el cim del Ras de 2.563m+ i seguim, creuem una bona congesta de neu, fins 

el coll de Torreneules trobem molt vent i fred. Una mica arrecerats decidim 

esmorzar, en Vicens ens convida a uns ametllons collits i torrats a casa seva i 

també la bota de vi dolç. Després d’esmorzar reprenem la caminada cap el cim 

d’avui. 

Fem cim Torreneules 2.713m+  són quarts de dotze. Ens fa la foto de grup un jove 

de Malla que està entrenant per una ultra trail.  

 

 

 

 

                          Cim Torreneules 2.713m 



   

 

 

 

 

 

Co
Comencem la baixada pendents de l’ horari del cremallera. 
Arribem a Núria, just per agafar el cremallera. Anem a dinar a Cal Cesc al càmping 
de Ribes de Fresser,  bé com sempre. 
La propera setmana anirem al Puigpedrós des del refugi de Malniu. Sortirem a les 

6h del matí de l’àrea esportiva de Corro de Vall. 

 

Fotografies: Joan Corbera 

Text: Miquel Maymó 


