Fitxa excursió SECCIÓ de MUNTANYA La Massa CCV
Nom de l’activitat: De Querabs a Núria pel Camí dels Enginyers
Indret: Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser
Temps aproximació amb cotxe: 1h30’ (121km)

DIFICULTAT
El grau de dificultat
s’indica d’acord
amb la taula que hi
ha al final de la fitxa

Severitat del terreny: 3
Dificultat desplaçament: 4

Desnivell de pujada: 1.300m
Desnivell acumulat: aprox. 1.600
Tipus de recorregut (linial/circular): Linial

Data: 02/10/2022
Temps de marxa (sense parades): 7h30’

Dificultat d’orientació: 2

Esforç necessari: 4

Desnivell de baixada: 525m
Distància: 17,3km

Responsable i telèfon de contacte: Rosa Maria Forcadell Cuquet, 670 679 647
Nº màxim d’assistents: 20
Hora de sortida: 5:30 -- Parking de la Quinatana /
7:00 -- Parking Estació Queralbs
Data màxima d’inscripció:
28/09/2022

Nombre real d’assitents: Haga clic o pulse aquí

para escribir texto.
Lloc de sortida/trobada: Parking de la Quintana /
Parking Estació Queralbs

Descripció ruta i altres informacions d’interés:
L’excursió comença a l’aparcament de l’estació de Queralbs, des d’allà es baixa per la carretera GIV-5217 cap
a l’alberg de la Farga (1.132m), on es troba el primer pal indicador “Núria per Daió 3h40’”. Seguidament es
creua el pont per on baixa el riu Freser i s’agafa una pista cimentada fins arribar a la Central Hidroelèctrica de
Daió (1.180m), que va ser la primera central construïda al riu Freser l’any 1.907. Es creua el pont i es continua
direcció al Salt del Grill (1.255m), que és un salt d’aigua de 30 metres d’alçada, que queda a mà esquerra del
camí. A continuació es puja per una feixa excavada a la roca i es segueix fins a trobar una cruïlla de camins
(1.386m) on hi ha un cartell de perill per càrrega sospesa amb un helicòpter dibuixat. Aquí comença
oficialment el camí de pujada a Núria per les Colladetes i les Pedrisses. Es creua el riu Fresser per un pont de
ciment i s’inicia la pujada pel vessant oest del Balandrau per les Marrades, un tram de pujada on el camí
zigzagueja fort muntanya amunt, guanyant alçada ràpidament fins a superar els 2.000 metres d’alçada. Un
cop superades les marrades, es camina per un sender pedregós gairebé pla des d’on es poden observar les
valls de la Coma del Freser i de la Coma de Vaca. Tot seguit es baixa pel torrent del Bugader (pal Itinerànnia
R110) per creuar el Freser per una inestable passarel·la de ferro. Uns metres més endavant s’arriba al refugi
de Coma de Vaca (1.993m) o refugi Manelic, sobrenom que li ve donat per ser un dels escenaris principals de
l’obra “Terra Baixa” d’Àngel Guimerà. El refugi disposa de 52 llits, ofereix servei de bar i restaurant.
Darrera del refugi s’agafa el GR-11 en direcció oest, que puja suaument fins arribar al replà de la Trona de
Guardiola (2.136m), magnífic mirador des d’on gaudir d’unes vistes espectaculars del Balandrau, el Puigmal i
del camí de pujada. Seguidament s’arriba al Clot de Malinfern (2.029m), es puja torrent amunt uns metres
(senyal indicador de fusta) per agafar el camí que va per una lleixa tallada a la roca amb un passamà que

permet passar aquest tram incòmode amb seguretat. Uns metres més endavant hi ha el pas de La Presó
(2.086m), del que cal ressaltar la seva esvelta agulla. El sender travessa una petita bretxa entre els cingles de
Malinfern, tram de roques situat sota el Torreneules. El següent punt és el Collet de les Barraques o de
Guardiola (2.028m), arribant a una esplanada herbosa es continua a un sender que s’endinsa fins al torrents
dels Horts de Guardiola o de la Balma. Aquí hi ha dues grapes clavades a la roca que permeten superar
fàcilment una petita bretxa rocosa. Superades les dificultats, el camí continua cap a la Jaça Roja a través d’un
curt tram en ziga-zaga. La Jaça Roja (2.124m) és un indret fàcil de reconèixer per les barraques i els tancats
per a bestiar que hi ha. El camí gira al nord entre camps de pastura per anar a buscar el torrent de la Coma del
Gispet (2.125m), des d’on hi ha bones vistes dels cims del Torreneules i de la Coma del Clot, amb el coll de
Torreneules que els separa. Després d’uns 800 metres s’arriba a Castellserbós (2.103m) i cap a l’est es pot
apreciar un pont de roca natural uns metres per sota del camí. El sender segueix pla amb vistes del Curtó del
Mig i el Puigmal de fons. Uns metres més endavant es pot veure la Jaça de les Pedrisses, a uns metres sobre el
camí es pot observar el refugi de les Colladetes, deixat i enrunat. S’assoleix la Carena de Les Pedrisses
(2.097m) i es segueix direcció nord per un sender fressat fàcil de seguir, que s’endinsa cap a la Coma del Clot
per anar a buscar el torrent de Fontnegra. Des d’aquest punt es pot observar el Pic de l’Àliga i l’Alberg Niu
d’Àliga. Es creua el Torrent de Fontnegra (2.038m) per un pont de pedra, a mà esquerra hi ha un bonic salt
d’aigua. Des d’aquí hi ha unes magnífiques vistes del Puigmal i de la Serra de l’Embut. S’arriba a un collet
herbós on hi ha l’Estació XV del Via Crucis (2.049m), una gran Creu ajaguda que representa la resurrecció de
Crist. Es baixa acostant-se al telecabina que fa servei entre Núria i l’Alberg. Finalment s’arriba al Santuari de
Núria (1967m).
La tornada a Queralbs es fa amb el cremallera.
Mapa: Puigmal – Vall de Núria – Ulldeter, escala 1:25.000, Alpina 25
Track: https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/98-senderisme-en-tren-de-queralbs-a-nuria-per-coma-devaca-i-el-cami-dels-enginyers-gr-11-8328372
Mapa:

Enllaços (web i pdf descarregables): https://senderismeentren.cat/98-2/
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/98-senderisme-en-tren-de-queralbs-a-nuria-per-coma-de-vaca-i-elcami-dels-enginyers-gr-11-8328372
Equipament i material imprescindible
Organització
Individual
Emisores
Protecció solar
Farmaciola bàsica
Tallavents
GPS o mapa i brúixola
Guants
Telèfons de contacte
Folre polar
Gorra, barret
Manta d’emergència
Frontal o lot
Bastons de tresc
Menjar i aigua

Opcional
Farmaciola personal
Manta d’emergència

Material tècnic addicional i específic per la sortida: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
Informe i valoració final: La major dificultat del camí dels Enginyers es troba al voltant del Clot de Malinfern.
En aquesta part de la ruta es va per camins exposats, cal dir, que hi ha un passamà que ajuda a travessar
aquest tram.
Pel que fa als senders, fins al refugi de Coma de Vaca es poden anar seguint les marques grogues
d’Itinerànnia, a partir d’allà es segueix el GR11 fins arribar a Núria.
Referent a les parades, és recomana parar a esmorzar abans del tram de les marrades, fer un altre mos al
refugi de Coma de Vaca i un altre per la Jaça Roja.
Recordeu agafar la mascareta pel trajecte de tornada en cremallera.

GUIA PER LA VALORACIÓ DEL GRAU DE DIFICULTAT
Duresa del terreny
1 – El terreny no està exempt de riscos
2 – Hi ha més d’un factor de risc
3 – Hi ha diversos factors de risc
4 – Hi ha bastants factors de risc
5 – Hi ha molts factors de risc
Dificultat del desplaçament
1 – Marxa per superfície plana
2 – Marxa per camins de ferradura
3 – Marxa per senders esgraonats o terreny irregular
4 – Cal l’ús de les mans o salts per a mantenir l’equilibri
5 – Demana l’ús de les mans per a la progressió

Dificultat d’orientació de l’itinerari
1 – Camins i cruïlles ben definits
2 – Senders o senyalització que indica la continuïtat
3 – Exigeix la identificació precisa d’accidents geogràfics i punts
cardinals
4 – Exigeix navegació fora de traça
5 – La navegació està interrompuda per obstacles que cal vorejar
Esforç necessari
1 – Fins a 1 h de marxa efectiva
2 – Entre 1 i 3 h de marxa efectiva
3 – Entre 3 i 6 h de marxa efectiva
4 – Entre 6 i 10 h de marxa efectiva
5 – Més de 10 h de marxa efectiva

