Torreneules – Vall de Ribes - Ripollès
Data: Dimarts dia 3 de juliol de 2018
Participants (3): Josep Mariné, Joan Gassol i Toni Coll.
Ascensions: Torreneules (2711m.), Cim de la Coma del Clot o Torreneules
Nord (2726m.), Puig de la Fontnegre (2722m.), Pic de la Pala (2477m.) i Pic de
l’Àliga (2428m).
Distància recorregut: 12 Km.
Temps: Efectiu 4 h.30m. Total 6 h.20m..
Desnivell acumulat: +988m.
Descripció: Dilluns dia 2 de juliol per la tarda eixim de casa i anem a Ribes de
Freser. Mentre cerquem la vella Fonda Vilalta, fem un vol pel poble, passem
vora l’Ajuntament i a frec de l’església parroquial de Santa Maria. Per sobre
d’aquets grans edificis sobresurt el Granòfir de Ribes, que és una gran roca
granítica subvolcànica que conformava l’interior de la xemeneia d’un volcà del
Ordovicià Superior, que va aflorar amb el plegament dels Pirineus.

Ribes de Freser

Granòfir de Ribes

Veritablement la Fonda és una autèntica relíquia del passat que en el decurs de
cinc generacions ha superat amb escreix el centenar d’anys. Complaguts hi
vàrem fer la mitja pensió, però també amb una certa recança al saber que la
manca de jovent a la família, aviat comprometrà la seva continuïtat.

Estació Cremallera

Alberg Pic de l'Àliga

Dimarts, de bon matí, després d’esmorzar, acudim a l’Estació Ribes-Vila del
Cremallera de la Vall de Núria. Adquirim el bitllet pel primer tren, el de les
07.30h., que està subvencionat i a més el prenem d’anada i tornada, que també
es més econòmic. A les 08.10h. ja estem caminant cap a l’Alberg Pic de l’Àliga.
Sortint de la gran plaça de l’Alberg trobem la primera cruïlla, deixem el Camí
dels Enginyers que mena cap el Refugi de Coma de Vaca i continuem pujant
pel sender del Coll de Torreneules. Assolim la Cota 2563, ens aturem per
rescabalar l’alè i també aprofitem per fer un mos.

Cota 2563m. Al fons el Puigmal

Myosotis Sylvàtica

Superat el Coll de Torreneules 2563m. ens dirigim primer al cim del
Torreneules Sud 2711m., que és el conegut pròpiament com Torreneules.
Seguidament retornem al Coll i ascendim al T. Nord 2726m., que és conegut
com cim de la Coma del Clot. Climatològicament el cel blau es va difuminant i
les nuvolades van guanyant volum dins l’esfera celest. Una brisa fresca mitiga
l’excés tèrmic però sortosament les provables i aïllades precipitacions es troben
en parador desconegut.

Torreneules

Cim Torreneules

A tres quarts de dotze abandonem el bicèfal Torreneules, anem al N cap el
Collet de Fontnegra 2663m. i ens atansem fins el Puig de Fontnegra 2722m.
Tot seguit la boira progressa per la capçalera dels tres cims assolits. Aleshores
només ens queda amb bona visibilitat la carena septentrional del Clot, que és
per on d’antuvi, havíem previst el nostre retorn. Prosseguim doncs davallant per

l’ampla llomada coronant primer El Pic de la Pala 2477m., i seguidament el Pic
de l’Àliga 2428m..

Llom de la Coma del Clot

Arribant al Santuari

A un quart de dues del migdia arribem a l’Alberg Pic de l’Àliga on ens esperen
unes temptadores i fresquetes cerveses, que mariden formidablement amb els
entrepans i amb les nostres familiars “carretillas”. Un pecat !.
Finalment a tres quarts de tres de la tarda fem un cafetó al bar de l’hotel del
Santuari de Núria i per aquelles casualitats de vida coincidim amb la família
Roig-Boj al complert, que també estan d’excursió per Núria pujant i baixant a
peu del Santuari. Compartim una estona amb tots ells: Vicenç, Montse, Guillem
i Elisenda i nosaltres finim la caminada al Cremallera de quarts de quatre de la
tarda.

