
TORRENEULES 
(06/09/2008) 

 
 
0.00 hores Sortida de l’estació de Núria (1965m). Seguim pista que passa per 

sota dels “ous” que ens pujarien al refugi de l’Àguila. 
 La pista va serpentejant, tot seguint les estacions d’un via crucis. 
0.15 hores Trencall (2045m) a la dreta que ens portaria directament al camí 

dels Enginyers. Seguim pujant per la pista. 
0.25 hores Refugi de l’Àguila (2117m). 
 Seguint cap a l’est al final de l’esplanada de davant el refugi 

trobem una cruïlla de camins. 
 El de més a la dreta ens portaria al camí dels Enginyers i al refugi 

de Coma de Vaca. El del mig que indica Pic de l’Àguila i 
Torreneules. I el de l’esquerre que indica  Nouscreus i Noufonts 
pel camí del bosc. 

 Seguim camí del mig. 
 El camí va pujant suaument i ben aviat deixem el camí que puja el 

pic de l’Àguila a l’esquerre. Nosaltres seguim recte. 
 Continuem planejant sempre amb el torrent de la font Negra a la 

dreta. 
 El camí ens porta cap a atravessar el torrent, encara que en el 

moment d’atrevessar el camí es perd una mica. 
 Poc després d’atrevessar el torrent, trobem la font Negra.  
0.55 hores Font Negra (2246m). 
 El camí ara puja en direcció sud fortament, més o menys fresat i 

amb  fites ocasionals. 
 Anem ascendint fins a arribar al punt més alt, al sud del Serrat de 

les Pedrises. 
 Una vegada assolit continuarem pujant i carenant, primer pel 

costat esquerre. 
1.30 hores coll (2545m).  Des d’aquí ja veiem el coll dels Torreneules, 

distingint el Cim de la Coma del Clot que és el que hem vist tota 
l’estona i més a la dreta el Torreneules. 
A partir d’aquí el camí segueix per la vessant dreta de la 
muntanya. 

1.45 hores Coll de Torrenueles (2560m). 
  Parada de 20 minuts per esmorzar. 

Des d’aquí es podria ascendir a l’esquerre al Cim de la Coma del 
Clot, encara popularment conegut com Torreneules Gran amb uns 
20 minuts. 
A la dreta podriem ascendir al Torreneules (petit), que té l’oratori 
de Sant Eudald a dalt, també amb uns 20-25 minuts. 
Degut a les condicions meterològiques del dia, decidim no fer cim 
avui i baixem en direcció a Coma de Vaca. 



Hi ha diversos camins per baixar algun d’ells segueix més direcció 
nord-oest, però també n’hi ha un que baixa més dret. Aquest 
segueix direcció nord-est. 
Tots els camins baixen a la vall de Coma de Vaca. Per trobar el 
camí que passa per la vall s’ha d’anar a buscar a un lloc on es 
creuen els dos torrents.  

2.50 hores Torrent de Coma de Vaca (2227m). 
El camí va planejant de baixada cap al refugi tot deixant el torrent 
sempre a la dreta. 

3.40 hores Refugi de Coma de Vaca (2004m). 
  Aquí hi ha diverses opcions: 

a) Coll de la Marrana pujant per la Coma del Freser. 
b) Coll dels Tres Pics, per anar per exemple al Balandrau o la 

Pastuira. 
c) Camí dels Enginyers per tornar a Núria. 
d) Gorgues del Freser, per baixar cap a Queralbs. 
Nosaltres avui farem l’opció d). 
Atrevessem el Freser per una passarel·la metàl·lica, enfilant-nos 
una mica en direcció sud-est, ben aviat però el camí baixarà en 
direcció sud-oest tot seguint el torrent per l’esquerre. 
Seguim ratlles gorgues amb algun punt vermell ocasional. 

4.15 hores Les Marrades. El camí segueix baixant i en aquesta zona fa moltes 
“esses” per superar el desnivell més suaument. 

5.00 hores  Pont sobre el Freser (1570m). 
 El camí passa al costat dret del riu Freser. 
6.00 hores Trencall palanca de les Ribes (1416m). El trencall queda a 

l’esquerre del camí. Amb 3 minuts s’arriba a la palanca esmentada. 
 Des d’aquesta palanca es podria anar a Fustanyà i al Serrat. 
6.10 hores  Trencall camí de les Collades (1385m). 
 Deixem a la dreta aquest trencall que ens portaria al camí dels 

Enginyers. Es pot reconèixer perquè hi ha un rètol indicador que 
posa  poden passar helicòpters amb càrregues sospeses. 

6.25 hores Salt del Grill (1300m). 
 Saltant d’aigua d’uns 30metres d’alt que queda a la dreta del camí. 

Només cal desviar-se uns 50m del camí per veure aquest magnífic 
salt d’aigua. 

6.45 hores Central de Daió de Baix  (1192m) 
 Seguim pista asfaltada que ens portarà a la carretera que puja a 

Queralbs. 
 Una vegada arribem a la cruïlla amb la carretera principal, 

seguirem cap a la dreta en direcció a l’estació de Queralbs. 
7.10 hores Estació de Queralbs (1165m).  


