
Pirineus: Travessa 3 refugis (Ripollès - Alt Conflent) 
 
Dates: Des del 4 al 8 d’agost de 2014 
 
Participants: Maria Alías i Joan Marquès. 
 
Recorregut : Queralbs – Gorges del Freser – Refugi Manelic - GR® 11.7 – Coll de la Marrana – 
Refugi Ulldeter – Coll de la Geganta – Coma de Bacivers – Refugi del Ras de Carançà – Vall de 
Carançà – Estany de les Truites – Estany Negre – Estany Blau – Coll de Carançà – Refugi de Coma 
de Vaca - GR® 11.7 Camí dels Enginyers – Santuari de Núria - GR® 11 a Queralbs. 
 
Distància total: 59.440 metres 
Desnivell: 3.331 metres 
 
El 4 d’agost amb un sol radiant sortim de Roda de Berà a les 8:15 i fem cap a Ribes de Freser a les 
11. Deixem el cotxe a l'aparcament del Hotel Prats i a les 11:50 ja som a bord del cremallera que ens 
du en poc menys de 20 minuts a Queralbs. El cel comença a ennuvolar-se. Enfilem el camí que du al 
Salt del Grill i ràpidament ens trobem envoltats per la densa vegetació d’aquest racó de món banyat 
per les aigües del Freser i gorjada pels contraforts del Balandrau i el Torreneules. 
 

 
Pont sobre el Freser 

 

 
Contraforts del Torreneules, a mitja alçada 

s’aprecia la canal del Freser 

 
Un cop arribem a la Molsor, on creuem el Freser per un rústec pont de troncs i fustes travesseres, el 
sender s’enfila decidit per la Costa Rubí i en menys d’una hora de forta pujada apareix davant nostre 
el planell de les Eugues i el refugi a sota nostre.  
 

 
La Costa Rubí 

 

 
Coma de Freser 



 
Cal fer una llarga corba i davallar uns metres fins posar-nos all seu nivell i fer-hi cap tot creuant el riu 
per sobre d’un pont metàl·lic un xic malmès per les força d’aigües passades. Durant el dia el temps 
va anant empitjorant progressivament.  
 
A primera hora va aparèixer el sol i la calor, poc després va anant baixant la boira i es nota frescor; 
al vespre van venir els núvols de la part francesa i finalment va esdevenir una forta tempesta 
nocturna amb calamarsa inclosa.  
 
El temps als Pirineus és canviant i al matí va tornar a lluir un sol resplendent. Aquesta pauta es va 
repetir tots els dies de travessa on tan sols canviava la tempesta nocturna que podia no arribar a 
produir-se.  
 

El segon dia de travessa s’inicià pel GR®11.7 cap el nord, seguint el corrent del riu fins el seu inici a 
l'encreuament amb el GR®11 en el punt conegut per “Aigols Podrits” dit així pel color enfosquit i 
rogenc del aigua que sorgeix d’entre les pedres vermelloses del terra a sota mateix del Bastiments.  
 

 
Un tram de recorregut es pot estalviar seguint un desdibuixat corriol que puja directe camp a través 
cap el coll de la Marrana. A nosaltres no ens va fer gràcia el tenir que superar aquell fort pendent, i 
vam seguir la descripció de la travessa que flanquejava el Bastiments per sota tot seguint el GR®11.  
 
 
 
 
 
 

 
Planell de les Eugues i refugi Manelic 

 

 
Pont metàl·lic sobre les aigües del Freser 

 
Jaça del Racó al Freser 

 
Seguint el GR®11.7 



 

 
Bonics tolls i salts d’aigua que conviden al bany 

 
Coll de la Marrana i Bastiments 

 
La idea inicial que teníem de fer el cim del bastiments (2883 m) se’ns va esvair ràpidament per la 
aparició de les boires i d’un fort i fred vent que ens obligà a passar pel coll de la Marrana com una 
exhalació i parar a fer un mos al resguard del camí de baixada cap el circ d’Ulldeter. 
 

 
Coll de la Marrana i Bastiments entre la boira 

 
Refugi d’Ulldeter emmascarat per la boira 

 
L’aparició de la boira i el fred vent van fer que la nostra arribada al refugi fos massa matinera, per la 
qual cosa i tenint pel davant una sèrie d’hores fins el sopar, ens vam decidir a fer una visita a les 
properes instal·lacions de l’estació d’esquí de Vallter 2000. 
 

 
Restes del antic refugi d’Ulldeter 

 
Inici del sender vers el coll de la Geganta 

 
 



Al matí següent, vam iniciar el camí tornant sobre les nostres petjades fins trobar les restes del 
primer refugi d’Ulldeter edificat cap l’any 1909 i avui completament enrunat, tan sols uns munts de 
pedres són el testimoni mut del seu privilegiat emplaçament al pla de Morens entre el Bastiments i el 
Gra de Fajol. 
 

 
Esquena d’Ase a prop del coll de la Geganta 

 
El petits salts del Bacivers 

 
A partir del remuntador de Vallter 2000, el sender marcat a les pedres amb un 3 de color vermell 
inicia una forta grimpada amb trams aeris i incòmodes fins assolir la carena o Esquena d’Ase del 
Bastiments. D’aquí al coll de la Geganta (2.611 m) el sender és planer i la recompensa al esforç és 
l’esplèndida imatge del circ d’Ulldeter. Ja en terreny francès, enfilem la ràpida baixada per la Coma 
de Bacivers amb paisatges plens d’encant i vegetació exuberant. Fem gran quantitat de fotografies i 
creuem multitud de cops el riu, perdem i recuperem un cop si i altre també el sender que de tant en 
tant es fon amb la verdor circumdant. 
 

 
Vegetació de ribera 

 
Creuem el Carançà i trobem el GR®10/GR®36 

 
Finalment creuem el riu Carançà per un pont de fusta i apareix davant nostre, en mig de la vall, el 
humil refugi de Ras de Carançà. No puc dir res a favor d’aquest espartà refugi perquè no hi ha res 
favorable. Per no tenir, no s'hi pot fer ni les necessitats més bàsiques. Ni llum, ni dutxes, ni WC. 
Nosaltres que a Ulldeter no ens vam voler dutxar! Ara casi ni rentar-nos la cara podem!. 
Tercermundistes!. I el refugi a petar de gent... 
 
Casualment allí vam conèixer a tres viatgers anglesos força simpàtics, que com a ofici, dos d’ells - 
pare i fill - es dedicaven a aixecar murs de pedra seca (Professional Dry Stone Walling) per encàrrec. 
Ens van assegurar que era el refugi més econòmic de tots. Menys mal, només faltaria que no ho fos. 
 



 
La vall de Carançà 

 
A prop del circ de Carançà 

 

El quart dia, coneixedors de que el recorregut era més llarg, i el desnivell quasi el doble que el dia 
anterior, ens vam llevar més aviat. (de fet es que el refugi no donava per més). Després d’un 
esmorzar escarit sortim d’aquell cau en direcció sud, seguint la vall i el curs del riu Carançà a 
contracorrent amb la idea de veure reflectida la imatge del pic de l’infern en les aigües d’algun dels 
tres llacs que havíem de vorejar. I aconseguir arribar al coll abans que la pluja o la boira fessin la 
seva aparició. 
 

 
Estany Gran, de les Truites, o de Carançà 

 
Vall de Coma de Vaca des del coll de Carançà 

 
La baixada per la tartera d’accés a la vall fou lenta per lo esmicolat del terreny i per la forta pendent, 
poc després, ja en terreny herbat, ramats de isards i un gran nombre de marmotes ens sortien al pas 
provocant-nos ensurts per lo inesperat de la seva aparició impressionant-nos per lo espectacular 
d’uns i els forts xiulets dels altres. 
 

 
Zigzaguejant per la tartera vers la vall 

 
Els guaites 



 
 
La nit es passà tranquil·la al refugi de Coma de Vaca, per a nosaltres un servei excel·lent i un tracte 
amable i familiar. Molts refugis haurien d’aprendre d’aquest. La tornada a Queralbs la volíem fer per 
un camí diferent al d’anada, així que examinant el mapa vam veure’n un anomenat “Camí dels 
Enginyers” marcat com a GR® 11.7 que menava a Núria, i d’allí a Queralbs fàcil, només calia seguir 
el GR® 11. Tot decidits aquell matí sortirem per darrera del refugi encaminant-nos al dit camí. 
 

 
Camí dels Enginyers, Coll dels Homes 

 
Camí dels Enginyers, Clot de Malinfern 

 
El camí, aeri, espectacular, vora d’unes gorges amb uns dos-cents metres de fondària, amb una 
amplada que en alguns llocs no supera els 20 centímetres, amb lliseres de granit mullades, i amb un 
recorregut de més de 6000 metres és capaç de posar l’adrenalina en el més pintat al nivell 
dels...ulls!. 
 

 
Camí dels Enginyers, Cingles de Joan Déu 

 
Camí dels Enginyers, Santuari de Núria 

 
Ja de tornada i tranquil·litzats vàrem conèixer la història d’aquest camí: El “Camí dels Enginyers” 
resultà ser un sender ideat per a fer un embassament a Coma de Vaca que per sort no va prosperar.  
També vam llegir la descripció que sobre aquest camí va escriure en Xavier Fernández per a la 
Editorial Alpina, el relat està explicat en direcció contraria a la que nosaltres dúiem i diu “A poc a poc, 
el camí comença a tornar-se més abrupte fins convertir-se en un laberint que evita agulles i esperons 
rocallosos, i creua torrents vertiginosos que es perden cap el fons de les gorges del Freser. Estem 
arribant a la part més acrobàtica, l’anomenat clot del Malinfern, on primer trobem un parell 
d’esglaons per ajudar-nos a desgrimpar un ressalt i després un passamà de cable per facilitar-nos el 
pas. La dificultat d’aquest tram és factible per a la majoria d’excursionistes i no ens caldrà cap tipus 
de material d’escalada ni similar”. 
 



 
GR®11 de baixada cap a Queralbs 

 
Pont de Cremal 

 
Per anar de Núria a Queralbs ho fem seguint el GR®11 que està marcat al damunt de l’antic camí, 
així passem primer per davant de l’ermita dedicada a Sant Gil, després pugem a un impressionant 
mirador des d’on podem veure part de les Gorges de Núria i el cremallera pujant a velocitat lenta 
però constant. Poc després creuem el riu per un pont damunt del qual s’ha construït el del 
cremallera. La cua de Cavall, el salt de la Fontalba, el salt del Sastre, la Cova de Sant Pere, són 
algunes de les meravelles naturals de les que podem gaudir sense presses. També trobarem la casa 
de la Via, el pont de Cremal o les Roques de l’Oratori  menys naturals però no per això menys 
vistoses i dignes d’admirar. Finalment i per calmar la set de tantes coses, en un petit nucli abans de 
fer cap a Queralbs, trobarem la font de la Ruira, d’aigua fresca, bona i abundosa. 
 

 
Fotografia del grup de participants un cop finalitzada la part aèria del Camí dels Enginyers 

 
Bé, aquí s’acaba la ressenya. Què ja era hora?, doncs encara tenim moltes coses més per explicar i 
això sense comptar amb moltes que també s’han quedat enganxades al teclat sense sortir, però si a 
algú li interessen només cal que ens ho digui i nosaltres i amb molt de gust els hi explicarem a cau 
d’orella. Això sí, si en aquest cas algú vol anar a fer el Camí dels Enginyers, amb nosaltres que no hi 
contin... de moment, per lo menys fins que se’ns passi el ensurt. 
 
Si us agrada la fotografia al compte del grup a PICASA en trobareu unes quantes més del 
recorregut. 
 
Fins la propera. 
 


