Torreneules, Coma del Clot, Fontnegra i Àliga
5 de setembre de 2012
Integrants: Josep Maria Farnés, Ismael Porcar, Josep Oranias, Julià
Pratginestós, Josep Roca, Josep Rodri i Salvador Vilà
Distància: Projectada 11’36 Km i amb altures 11’74 Km. Temps 5’05
Desnivells: 773 m. Acumulat: 1076 m. Cotxe: 100 km Julià Pratginestós

Ens trobem a les 6 als Gorcs i sortim cap a la gasolinera de la Garriga on s’hi incorpora
els que venen de la Roca del Vallès. Amb la furgoneta al complert marxem cap a
Queralbs, on se’ns afegeix en Josep Roca. Sortim amb el primer cremallera cap a Núria i
comencem a caminar a les 8’15 per una pista cimentada que porta al l’alberg del Pic de
l’Àliga, on hi arribem al cap d’1/4 d’hora. Avui el cel està molt emboirat, especialment als
cims. Bufa un fort vent i el fred ens obliga abrigar-nos, malgrat no anem prou preparats.
Traurem forros polars i anoracs, guants i gorres. Avancem per un camí del Solell de la
Coma del Clot. Travessem el torrent de la Fontnegra i arribem a la Font Negra que s’ha
assecat. Pel camí trobem una bona colla d’isards. Fem una forta pujada per un sender
que ens porta a la Collada del Torreneules (2.561 m), on parem per contemplar el
paisatge. En Josep Oranias i en Salvador Vilà decideixen retornar a l’estació del
cremallera. La resta pugem al Torreneules (2.713 m) on hi arribem a 2/4 d’11. El vent
segueix bufant i fins xiula, cosa que afegit a la poca habilitat del fotògraf, ens impedeix
aconseguir imatges del grup. La climatologia ens priva de gaudir d’aquest excel·lent
mirador Baixem tot seguit i mentre esmorzem aprofitem per equipar de roba als que
iniciem el retorn. Anem a buscar el camí per pujar a la Coma del Clot (2.739 m), el cim
més alt dels que avui pujarem, on hi arribem a 2/4 de 12. Tot seguit, després de passar
pel seu collet, anem cap al cim de la Fontnegra (2.728). El coronem al voltant de les 12 h.
Després baixem pel serrat de la Coma del Clot i ens desviem del camí per pujar al Pic de

l’Àliga (2.422 m) que hi arribem a 2/4 d’1 tocats. Iniciem el descens pels Rocs Blancs fins
a l’alberg del Pic de l’Àliga, on recuperem el camí d’anada. Quan arribem a l’estació del
Núria a la 1’20 ens retrobem amb la resta de l’expedició. Agafem el cremallera a 2/4 de 2
fins a Queralbs i anem a dinar a les Roquetes. A les postres brindem amb cava pel 75
aniversari d’en Salvador Vilà. A la sobretaula decidim
que la propera setmana anirem al Gra de Fajol. Sortirem
a les 7 dels Gorcs.
Text i fotografies: Josep Maria Farnés

