
Vallter – Núria – Queralbs (per l’Infern)  
 (03/05/2008) 

 
 
0.00 hores  Pàrking del Refugi de Ulldeter. 
0.25 hores Refugi Ulldeter. Parada 10 minuts. 
1.10 hores Coll de la Marrana. Parada de 15 minuts. 
2.10 hores Pic de Bastiments, zona de la creu. Esmorzar de 25 minuts. 

Seguim fins a l’altre pic i llavors anirem carenant en direcció al Pic de 
l’Infern. 

3.10 hores Coll de Malinfern. 
3.50 hores Pic del Freser. Seguim per la carena. Ben aviat trobarem un pas una 

mica complicat que es pot superar més fàcilment si es passa per la part 
dreta de la carena. 

4.00 hores Pic de l’Infern. Hi arribem superant el coll que està a 2 mints del cim. 
Parada de 20 minuts en el cim. 

4.30 hores Pic dels Gorgs. Continuem carenant. 
4.40 hores El Portell. 
5.00 hores Pic Inferior de la Vaca. Una mica més enllà enllacem amb el GR-11 

que ve del coll de la Marrana pel Tirapits. 
5.05 hores Coll de la Vaca. 
5.25 hores Coll de Carançà. Parada de 10 minuts. 
5.40 hores Pic de la Fossa del Gegant. 
5.45 hores Coll de Noucreus. Parada de 25 minuts habituallament. Baixem fent 

ziga-zagues ja que sembla que hi ha hagut una esllevissada. 
7.00 hores Cruïlla de camins que ens permetria pujar directe al Coll de Noufonts. 
7.20 hores Núria. Parada de 25 minuts. Passem per la capella de Sant Gil i 

encarem el camí de baixada a Queralbs. Continuem seguint el GR-11. 
8.05 hores Balma de Sant Pere i cua de Cavall. 
 Passem pel Salt del Sastre. 
8.45 hores Pont Cremal. Seguim GR deixem camí a l’esquerre que baixaria a la 

Central de Daió. 
 Seguim el camí que ens fa passar per la Balma de Sant Pau. 
 De cop trobem unes escales que ens faran pujar a les Roques de 

l’Oratori. Aquesta és una marrada que ens fan fer la gent que ha canviat 
el camí fent-nos guanyar una alçada del tot innecesària, ja que el camí 
antic s’ha redefinit.  
Cada vegada que passem per aquest punt els Centpeus ens enrecordem 
de la mare del que va canviar el traçat i el pitjor de tot és que encara i 
passarem moltes vegades! 

9.00 hores Ermita de l’Oratori. 
9.20 hores Cruïlla. Creuem la pista que porta a Fontalba per baixar cap al poble de 

Queralbs. 
9.30 hores Estació del cremallera de Queralbs. 
 
 


