
De Fontalba a Pic de l’Aliga 
15 de juny de 2011   
 

Integrants:  Pep Comas, Joan Corbera, Josep Maria Farnés, Josep 
Oranias, Ismael Porcar, Julià Pratginestós, Josep Roca, Jaume 
Ventura i Salvador Vilà 

 

Distància: projectada 15’66 Km. amb altures 15’95 Km. Temps 6’24 h.   
Desnivells: total 469 m. Acumulat 860 m.    Cotxe: 117 Km. Ismael Porcar i Josep Roca 
 

Arribem a ½ de 7 als Gorcs i per 
agafar el cremallera de Núria. El cotxe 
de Mataró es demora i tot temem que 
no arribarem a temps d’agafar el 
cremallera. En  Modest Soto s’ha 
quedat per un atac de pedra a última 
hora. Quan completem l’expedició 
arrenquem cap a la Garriga per agafar 
la C-17. A Ripoll trenquem cap a 
Ribes de Fresser i Queralbs, on 
aparquem els cotxes. Pugem a 
l’estació i el cremallera de les 7’49 
se’ns ha escapat per 10 minuts, però 
comptem agafar el següent. Ens avisen que, en horari d’hivern, aquest no passa fins a 
les 9’50. Aleshores optem per anar de Fontalba a Núria i des d’allà programar alguna 
excursió. Arribem a Fontalba a 2/4 de 9 i agafem el GR 11.8 que ens porta al Santuari 
de Núria. Pel camí passem pel dou de Fontalba i el torrent de la Cometa, on el camí fa 
un angle de 90º cap a l’est. Passem pel cingles de l’Avellanosa. Travessem el torrent de 
Gombrèn. A la baixada tallem per dreceres i arribem a la font de Sant Gil. La instal·lació 
motiva que ens posem a esmorzar a 2/4 d’11. Encara es plantegen diverses excursions 
a partir de Núria. Quan hi arribem en Jaume Ventura i en Salvador Vilà es queden a 
l’esplanada del Santuari i baixaran amb el cremallera de les dues. La resta pugem a peu 
a l’alberg del Cim de l’Àliga. Pel camí del calvari ens comuniquen per telèfon que el 
company ha aconseguit treure la pedra que li provocava les molèsties. Quan arribem a 
l’alberg observem que s’esfilagarsa la bandera que cap a la independència. Seguim 
camins que travessen el Rocs Blancs fins al Pic de l’Àliga (2.422 m). Hi arribem 
esgraonadament a partir de ¼ d’una. Fem la foto de grup i baixem aviat baixem doncs 
les boires anuncien possibles pluges. Es creen diversos grups que mentre uns 
segueixen el camí, altres tiren pel dret. A l’arriba el Cim de l’Àliga hom rellisca i es fa un 
trau al colze. Per baixar prenem les cistelles que ens porten a l’estació del cremallera. 
Anem a la recerca dels altres companys per acabar de concretar i arrenquem tot seguit 



pel mateix camí d’anada. La tornada se’ns fa més pesada, possiblement pel cansament. 
Al tram final ens avancen esgraonadament uns joves que fan el nostre camí corrent. 
Arribem al voltant de les 3 a l’aparcament. Alguns prenem les cerveses de muntanya i 
baixem aviat a les Roquetes de Queralbs per dinar. Ens retrobem tota la colla i entaulats 
concretem l’anada a Boí la propera setmana. Ens trobarem el dimarts 21 de juny a les 
12 del matí a Palou i marxarem cap a Boí on ens acull en Vicenç Catafal a casa seva. 
L’endemà farem una excursió pendent de concretar per aquells paratges. Avui ens ha 
fet un dia estones molt calorós i s’ha passat molt fàcilment a fer fresca, alternativament. 

Malgrat tot no ens ha plogut, 
encara que al darrer tram, un 
cel ennegrit, ens anunciava un 
possible xàfec d’estiu. 

Text: Josep Maria Farnés     
Fotografies: Joan Corbera  

 
 


