Núria Coma de Vaca pel camí dels Enginyers
16 de setembre 2020

Assistents: Jaume Bertran, Pep Casas, Joan Corbera, Miquel Maymó
Distància: 17,8km. Temps:8,31h. Temps en moviment:7,28h. Desnivell: 743m+ i 1519 m–
Temp:9 graus. Cotxe: 100km a Queralbs, Jaume Bertran.
Sortim a les 6h de Granollers a
les 7,15h arribem a Ribes de
Freser fem un cafè i seguim cap
a Queralbs aparquem i anem a
l’estació a comprar els tiquets
per pujar al cremallera. A les
7,44 h té la sortida cap a Núria.
Comencem a caminar a les 8,20
h. Fresqueta i 9 graus de
temperatura. Enfilem el camí del
Via Crucis, anem pujant fins que
trobem la creu inclinada i el rètol
indicador del camí dels Enginyers ( GR 11). El camí planer que flanqueja pel vessant i ressegueix
tota la Coma de Font Negre. Veiem algun isard lluny, també ens sobrevolen voltors preciosos i
elegants. Ara el camí gira a l’est i comença a seguir les gorges del Freser, deixem a l’esquerre les
cabanes de Pedrisses sobre el camí, més enllà voregem la fonda barrancada del torrent de la
Bauma.
Parem a esmorzar a les 11,15 h, portem 7,5 km. Hem passat un punt complicat amb uns graons
de ferro. Ens creuem amb dos joves, en Joan parla amb ells, un és Italià i l’altre Holandes.
Gaudim de unes vistes precioses sobre la vall de Ribes, envoltats de muntanyes molt altes.
Seguim endavant, ara ens trobem l’abrupte clot de Malinfern, cobert de grossos blocs despresos
del Torreneules. Un punt delicat que amb l’ ajuda d’un cable clavat a la paret baixem bé, passem
el coll dels Homes (2.138m) el camí s’orienta decididament cap el refugi de Coma de Vaca.
En Joan marca el ritme, el camí es fa llarg. Arribem al refugi de Coma de Vaca a les 12,25 h,
portem caminant 4,10 h. El Refugi està obert, ens rep un jove i fem la xerradeta mentre ens
bevem una cervesa. Ens explica que estan fent obres i esperen l’helicòpter per portar materials i
endur-se’n les deixalles Ens fa la foto reivindicativa LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS.

Decidim tornar per la centraleta de Daió tot seguint el Freser. Ja que el temps amenaça tormenta.
Sortim
del refugi
prop de
la una,
Com que
ens
portem el
dinar,
dinarem
més
avall.
Per trobar el camí que
inicia la tornada cap a
Queralbs passem un pont
petitó i torçat. Iniciem la
pujada cap al camí que
serà una marca groga ja
que deixem el GR. Anem
baixant més de 1300 m de
desnivell. Portem 6 hores,
estem cansats. Ens
creuem amb una parella de la nostra edat, ens diuen que són d’Alsasua xerrem una estona amb
ells. i decideixen fer-se enrere pel temps amenaçador. Portem moltes hores i moltes pedres,
tarteres, ziga-zagues. Al nivell del riu Freser creuem el riu pel pont de Daió . Aquí parem a dinar,
fa molts trons i cauen gotes, seguim baixant fins a trobar el salt del Grill està molt a prop del camí.
Són les 16,30 h quan arribem a la central elèctrica, l’helicòpter ens ha acompanyat tot el camí,
fent pujades i baixades des del refugi.
En Jaume inicia el tram de carretera fins a l’aparcament del cremallera, recull el cotxe i ens ve a
buscar al peu del pont de Lelles, Queralbs.
Una bona sortida, un esforç per recordar.
La propera setmana anirem al Costa Pubilla des de Nevà. Sortirem a les 7h del matí de l’àrea
esportiva de Corro de Vall.
Fotografies: Joan Corbera
Tex: Miquel Maymó.

