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PRIMER DIA – PIC DE FINESTRELLES 

Sortim de Núria havent agafat el cremallera i comencem a pujar pel camí en direcció al 

Puigmal que surt just darrera de l'edifici que hi ha en aquest indret, el camí és fressat. 

1:45h. – veiem un pluviòmetre i el camí que puja cap el cim del Puigmal, nosaltres ens 

desviem a la dreta i pugem una petita tartera per arribar a la carena. 

2.30 h. - seguim el camí que careneja cap a la dreta i pugem el primer dels cims, és el Puig 

Petit del Segre (2810m) que es fa en pocs metres, continuem carenejant 

3 h – arribem al Pic del Segre (2843m) amb una silueta de Sant Bernat de Menton al 

cim, continuem carenejant 

3:15 h.- arribem al coll de Finestrelles on va a parar el camí que puja fent ziga-zagues des 

de Núria, aquest s'agafa havent passat la zona d'acampada, que és el camí que volíem fer.  

4.15 h – arribem al Pic de Finestrelles (2828m) 

Ens posem a dinar i continuem la carena fins el coll de l'Eina (5h i 15 min), però hi ha 

tanta boira que no veiem el camí, tot just veiem per on trepitgem i decidim desistir de 

pujar-hi al cim que està a tocar però tenim por de perdre'ns i baixem cap a Núria per un 

camí molt fressat i senyalat per la GR durant 4.5 km. 

Quan ja quasi arribem a Núria, travessant un petit pontet veiem l'indicador de la GR que va 

a Noucreus i Noufonts i el camí del bosc, aquest ens dirigeix en 35 minuts fins l'alberg Pic 

de l'Àliga, on dormim. 

 

SEGON DIA 

 L'endemà, molt millor dia, anem a Queralbs des de l'alberg Pic de l'Àliga. 

Agafem darrera de l'alberg un sender amb l’indicador: camí dels enginyers, el camí vol 

trobar el verdader camí que prové de Núria, es dirigeix a una vall i quan troba el rierol, s'ha 

de travessar per continuar pel vessant paral·lel al camí que es veu uns metres a sota, 

arribem a trobar-lo i el seguim fins a un indicador del refugi de Coma de Vaca ( 2h). 

Aquest camí va fent pujades i baixades, en aquesta direcció hi ha més baixades i té molt 

bona vista sobre la vall de Queralbs i del Fresser perquè és molt aeri, però no té cap pèrdua. 
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2:15 h – Arribem al refugi de Coma de Vaca, travessem el Freser per un pont metàl·lic 

davant del refugi i ens dirigim a l'indicador de Queralbs, pugem uns metres per salvar una 

roca i el camí segueix davallant per les gorges del Fresser, la vista és fantàstica i a mig 

camí dinem. El camí passa quasi al final del trajecte pel salt del Grill, val la pena veure'l. 

2:30 h – arribem a la central hidràulica de Daió i seguim per una pista encimentada 

durant 10 minuts. Quan trobem la carretera asfaltada encara ens queden 25 min. de pujada 

fins el pàrking de l'estació de Queralbs. 

 


