
Torreneules i Pic de la Coma del Clot des 
de Núria 
18 d’agost de 2021 

 

Assistents: Jaume Bertran (i la Fei), Karin Bruy, Pep Casas, Joan Corbera, 

Toni Manuel, Esteve Mogas, Ismael Porcar i Josep Roca. 

Distància: 12,50km Desnivell acumulat: 993 m Temps total: 6 h 30 min (més l’estona de dinar)  

Cotxes: Esteve Mogas i Jaume Bertran 100 Km  

Ens trobem a les 6 del matí a la zona esportiva 
de Corró. Sortim per la C-17 en direcció a Ribes 
de Freser, i per la GIV 5262 fins a Queralbs, on 
aparquem els cotxes, trobem en Josep Roca i 
agafem el primer cremallera fins a Núria.  

 

Iniciem la caminada a les 8,15 del matí. Estem a 
1990 metres, fa un sol esplèndid, encara que 
comencem una mica abrigats perquè corre una 
mica d’aire. Aviat ens ho treurem, però. Pugem 
seguint les escultures del Viacrucis fins a l’alberg Pic de l’Àliga, on trobem uns rètols que ens 
indiquen el camí cap “al Torreneules”. Hi ha força més gent caminant que d’altres vegades, es 
nota que estem a l’agost. Travessem el torrent a l’alçada de la Font Negra i anem pujant a bon 
ritme fins que arribem al Coll del Torreneules, a 2560 m. Pel camí ens les hem de veure amb un 
grup de vaques que  volen fer el mateix camí que nosaltres. 

Són ja tres quarts d’onze i ens 
aturem al mateix coll a esmorzar. 
Després deixem les motxilles en 
unes roques, i reprenem la marxa 
tot enfilant-nos per un camí 
pedregós que ens porta al cim del 
Torreneules, a 2714m. Són dos 
quarts de dotze del migdia, i 
contemplem una meravellosa vista 
de 360º: del Montseny al 
Pedraforca, del Puigmal al 
Canigó... Ens fem la tradicional 
fotografia de grup amb la senyera 
estelada per exigir la 
INDEPENDÊNCIA del nostre país. 



De retorn al Coll del Torrreneules, ens partim en 
dos grups: mentre uns pujarem la Coma del Clot 
(2741 m), el segon cim d’avui, els altres donaran 
la volta per sota de la muntanya. 

Arribem al cim a les 12,50 i ens hi fem una nova 
fotografia amb l’estelada. Baixem per l’altre 
vessant de la muntanya, per sobre de la Font 

Negra, i retrobem els companys que ens esperen 
molt a prop del Pic de l’Àguila. Una marmota ens 
atalaia tranquil·la enfilada en una roca, tres o 
quatre voltors ens vigilen en ple vol i algun isard se 
les campa pels esqueis de la muntanya. 

 

En tot el matí no hem 
trobat cap ombra 
d’arbre; només prats 
de pastura amb 
algunes mates baixes 
de càdec i bruguerola. 
Els comptats pins 
negres, a la part més 
baixa del recorregut, 

són encara molt renocs. A prop de l’aigua dels torrents, 
vistoses flors de Tora blava. 

Continuem per un camí que ens porta fent moltes ziga-zagues fins a l’alberg, on hi arribem a dos 
quarts de tres de la tarda i hi dinem de carmanyola ben asseguts en una taula i prenent una 
cervesa. Després baixem xino-xano cap al santuari de Núria, on hem de fer temps per agafar el 
cremallera de les 5,20 que ens retorna a Queralbs, on hi tenim els cotxes. 

Sembla que la setmana que ve possiblement hi haurà poca gent. Ens trobarem a les 7 del matí a 
l’àrea esportiva de Corró per pujar al Taga des d’Ogassa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografies: Joan Corbera 
Text: Pep Casas 


