TORRENEULES
Des de l'Alberg del Niu de l'Àliga, pel Serrat de la Coma del Clot
Ripollès
Distància
9 km
Desnivell acumulat
890 m
Nivell de dificultat
moderat
Data
27 de març de 2010
Cartografia
Ed. Alpina. Vall de Núria-Ulldeter –hivern- (1:25000)
Punts per a GPS
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=809612
Ruta circular que permet enfilar-nos al cims més orientals de l’Olla de Núria: els
dos Torreneules. O sigui el Cim de la Coma del Clot o Torreneules Gran i el
Torreneules o Torreneules Petit.
El Torreneules és el cim que crida la nostra atenció pujant de Queralbs a Núria,
penjat sobre les goges del Freser.
Com que és una hivernal està plantejada resseguint carenes. Si el risc d’allaus és
marcat, cal evitar la pala a migdia del cim de la Coma del Clot, passat el Coll de
Torreneules. I la baixada a la Coma de Fontnegra, cal fer-la resseguint el camí
d’estiu. Malgrat tot, si el risc és molt marcat, millor retronar pel camí d’anada.
En la data d’aquesta sortida hi havia poca neu, desprès d’uns dies de sol i
temperatures altes. Habitualment però, caldrà calçar-se les raquetes.
En qualsevol cas és un recorregut que ens ocuparà una matinal en el que gaudirem
d’una bona perspectiva de tota la zona de Núria a Ulldeter.
Alberg del Pic de l’Àliga (2.121 m). (Rètol indicador) Marxem vers ponent
seguint el camí d’estiu. Aviat trobem un altre rètol en una cruïlla. Per la dreta el
camí baixa a la Coma del Clot i és el camí habitual al Coll de Torreneules. Per
l’esquerra, fent llaçades, s’enfila al Pic de l’Àliga. Marxem per l’esquerra, vers el
nord estalviant-nos les llaçades del camí, fins al cim. Fort pendent.
Pic de l’Àliga (2.422 m, 55’) Alçada més meridional de la Serra de Coma del Clot.
Podem albirar vers gregal (NE) el Puig de Fontnegra i a llevant el Cim de la Coma
del Clot (o Torreneules Gran). El Torreneules (petit) ens queda ocult. Resseguim la
carena en moderat pendent fins al proper cim que abastem en poca estona.
Pic de la Pala ( 2.478 m, 1h 5’) Tenim una bona vista sobre tota la Coma de les
Molleres. Carena enllà, vers gregal i en fort pendent, guanyem el següent cim.
Puig de Fontnegra (2.728 m, 1h 55’). Per la seva alçària i situació domina
l’entorn, especialment tots els cims de l’Olla. Però també del sector d’Ulldeter.
Davallem en moderat pendent vers xaloc (SE) fins al Collet de Fontnegra i ens
enfilem al Cim de la Coma del Clot.
Cim de la Coma del Clot (2.739 m., 2h 25’). Sostre del recorregut. Les vistes son
semblants a les del seu veí. Una mica millors cap a Ulldeter. Baixem en pendent
entre moderat i fort a buscar el Coll de Torreneules (2.561 m) per on passa el camí
que per ponent va a l’alberg del Pic de l’Àliga per la Coma del Clot i per llevant al
refugi Manelic, per la Coma de Vaca.
Vers gregal comencem a enfilar-nos al Torreneules (petit). Pendent moderat al
començament que s’accentua a mesura que guanyen alçària. El camí ressegueix la
carena, decantant-nos els darrers metres per la banda de Coma de Vaca.
Torreneules (2.713 m, 3h 15’). És l’únic cim dels que hem pujat que disposa d’un
senyal ben visible de cim (la resta estan coronats per modestes fites de pedres).
Una perxa metàl·lica en honor a Sant Eudald. Bona vista del sector d’Ulldeter
(Bastiments, Gra de Fajol,...), de la Serra del Catllar (Pastuira, Fontlletera,...) i
sobre el Balandrau.

Retornem al coll on, seguint el camí d’estiu ens enfilem lleugerament marxant vers
ponent per sota la pala a migdia del Cim de la Coma del Clot[1]. Desprès virem a
garbí (SO) per enfilar-nos, quasi sense adonar-nos-en al Cim del Ras.
Cim del Ras (2.563 m, 3h 55’). Podem evitar-lo deixant-lo a mà esquerra. De fet
el camí d’estiu en passa de llarg i descriu una gran marrada en el sentit de les
busques del rellotge per baixar a la Coma del Clot. Segons l’estat de la neu, podem
estalviar-nos aquesta marrada i baixar directament vers mestral (NO) a buscar el
Torrent de Fontnegra, al fons de la coma.
Torrent de Fontnegra (2.195 m, 4h 25’). En moderat pendent ens enfilem vers
garbí en direcció a una mena de collet on localitzem el camí de l’anada que
resseguim fins al punt de partida (4h 50’)


[1] Molta atenció en aquest punt si el risc d’allaus és marcat. Si és molt
marcat, millor retornar pel camí d’anada.

