Font de l’Home Mort

Sortint de Queralbs

28 d’Agost 2019

Integrants :

Alcalde Isabel, Bruy Karin, Bertran Jaume, Carbonell Josep, Casas
Pep, Corbera Joan, Guri Carme, Martinez Josep Mª, Porcar Ismael, Pous Josep,
Pratginestos Juliá, Ramos Anna, Roca Josep i Miquel Martinez

Distàncies : Caminant 11,92 km , Cotxe 100 km Bertran-Porcar
Desnivells : Total 629 m. Acumulat 637 m
Horaris : Sortida 7,47 Arribada 12,50 caminat : 4 h, 50min
Alçades : Sort. 1180m Arrib. 1200 m Màx. 1817 m Min 1581
A las 6,00 ens trobem a l’àrea esportiva de Corro de Vall,
enfilem per la C-17 fins a Ripoll i continuem cap Ribes de
Freser per la N-260 i seguim cap Queralbs , deixem el cotxe en
el pàrquing de l’estació, allà ens trobem amb en Carbonell,
Martinez, Roca i el seu fill Miquel que avui caminarà amb
nosaltres.
Es presenta un bon dia, estem a 12 graus i cel serè, el sol ja
comença a il·luminar el poble de Queralbs.
Ens equipem i comencem a caminar quan son les 7,45. Pugem a l’estació, per un pont de ferro, passem per
sobre la via del cremallera i continuem vers el poble, per la carretera, en passar per davant del Restaurant
Les Roquetes, fem una parada per encarregar el dinar, (Ja que som un grup nombrós, per whatsapp ens enviarà el
menú per que triem i així el servei serà molt mes rapid). Seguim fins la plaça del Raig, continuem pel carrer Pla fins
l’Ajuntament on girem a la dreta amunt per anar a l’església de S. Jaume i fem una petita parada per fer
unes fotos.
Val la pena comentar, que :
l’església de Sant Jaume ja té més de dos mil anys, és
romànica.
(L'església romànica de Queralbs es remunta a finals del segle X. Va
ser construïda per substituir l'anterior, consagrada al 978. .. . Amb el
terratrèmol de 1428 calgué refer la volta exterior.
El 2 de febrer de 1428 un terratrèmol va afectar greument a la
població i va produir la mort de la majoria dels seus habitants.)
(La primera menció de Queralbs com a ciutat és com”Keros Albos” en
l’acta de consagració de l’església de la Seu d’Urgell l’any 836.)

Al costat mateix de l’església trobem un rètol que ens indica el GR-11 que ja no deixarem fins arribar a la
Font de l’Home Mort.
Només travessar el carrer ja entrem en un corriol ample i amb l’herba
tallada, es camina bé i comença la pujada.
Deixem a la nostra dreta l’ermita de Sant Sebastià i continuem amunt,
a la poca estona arribem a la pista que va a la casa dels Plaus,
caminem per ella i en travessar el Torrent dels Plaus la deixem per
enfilar-nos a un corriol. Més endavant tornem a trobar la mateixa
pista que seguirem durant 10minuts per deixar-la definitivament
A las 9,00 passem pel costat de la casa dels Plaus que està a 1500 m,
Una edificació de pedra, rectangular bastant gran i en bones
condicions, fins i tot sembla que tingui un pis al interior, abans hem
passat per la font que porta el mateix nom.
Ara tenim un tros que va planejant. Estones, caminem sobre herba, a voltes els arbres dels costats
s’ajunten i talment sembla que caminem per l’interior d’un túnel “vegetal”.

Desprès de salvar un bon desnivell arribem a la Roca de les Orenetes, son les 10,00 i portem dues hores i
quart caminant, estem a 1734m.
Un tros més i ja som a la Font ¡¡¡¡ el nostre destí d’avui.

Aquesta font està situada just on el torrent del Borrut aporta les seves aigües al torrent de l’Estremera,
que acabaran en el riu Freser a una alçada de 1817m.
Són les 10,40 ens disposem a esmorzar, L’indret és molt agradable...una catifa de verd ens convida a
estirar-nos, acompanyats per la remor de l’aigua que trenca el silenci.
Gaudim sense pressa de l’entorn i mantenim animades converses durant una bona estona. El temps ha
passat sense adonar-nos.
Al voltant del naixement de la font han instal·lat uns filats per evitar que el bestiar ho trepitgi.
A las 11,20 comencem a baixar pel mateix camí que hem fet al pujar.
La baixada és molt més ràpida. Fem un parell d’agrupacions per compensar les diferents velocitats dels
caminaires, a las 12,45 som a la Casa dels Plaus i continuem baixant.
A dos quarts de dues arribem a Les Roquetes on dinarem. Aparquem els cotxes davant del restaurant i ens
disposem a dinar. Ens serveixen ràpidament gràcies a la comanda prèvia.
Avui es l’últim dia que ens acompanyen l’ Anna, la Carme i la Karin, ja que tenen que començar a treballar.
Han caminat amb nosaltres durant aquest estiu. Les trobarem a faltar.
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La propera setmana anirem al Pic de l’Infern des de Vallter, cal portar carmanyola
Ens trobarem a las sis a l’Area esportiva de Corro de Vall

