
Travessia Núria. Camí dels Enginyers. GR-11. 

• Pujada acumulada - 425m 
• Distància - 14,35 Km 
• Temps - 4h 30' 
• Dificultat - **** 
• Camí - GR-11 
• Punt de sortida - Carretera a Vallter. Senyal Refugi Ull de Ter. 

La travessa a Núria ha esdevingut el recorregut més seguit del Pirineu Oriental. El més seguit 
és el de la carena principal, però hi han dos altres camins amb prou interès per fer-los. Un és el 
camí dels enginyers. 

 
Descripció de l'itinerari:  
 
Sortiu de la corba nº 8 per anar al xalet d'Ull de Ter, 2050m. 
Segui el camí GR-11 fins al Coll de la Marrana. 
- Xalet refugi Ull de Ter, 2280m.    0,86Km    18' 
- El camí puja suaument fins el Coll de la Marrana, 2495m.    2,60Km    53' 
Baixeu directament a l'esquerra fins el Freser. No seguiu el camí clàssic de Núria. El camí està 
marcat com una variant del GR-11. Vista sobre la vall del Coma de Vaca. El camí passa sempre 
pel costat esquerra del riu. Al fons de la Vall, just davant del refugi, trobareu un pont que creua 
el riu. És una mica torçat pels allaus. 
- Refugi de Coma de Vaca, 1950m.    7,90Km.    15' 
El refugi de Coma de Vaca és nou de l'any 1999. Abans era un refugi lliure que sempre havia 
tingut problemes per mantenir-se decent. Això, la seva absència de cobertura telefònica i la 
mala arrencada del camí dels enginyers el feien un camí amb problemes de pèrdues i 
accidents. Avui resolt pel nou refugi guardat. Agafeu el camí just darrera del refugi, enfilant 
cap amunt. El camí puja suau i constantment durant 25 minuts 
- Fi pujada, 2100m.    9,112Km    38' 
A partir d'aquí el camí segueix força a nivell, encara que amb pujades i baixades. Passareu 
davant molts gendarmes i anireu vorejant la muntanya, amb entrants i sortints, travessant els 
rierols que baixen de les comes del Torreneules petit. Trobareu un pas una mica enfilat previst 
d'un cable per agafar-se. Aneu amb compte. No hi ha perill a l'estiu, encara que al hivern és 
delicat. Passareu damunt la central de Queralbs. També podreu veure el camí que va de Coma 
de Vaca a Queralbs, a l'altra costat de la vall del Freser. 
Finalment el camí gira a la dreta, direcció Oest, trobant la Vall de Núria. 



El camí arriba a la creu del Via Crucis, sota el refugi de l'Aguila i baixa a l'estació del cremallera. 
- Via Crucis, 1935m.    17,35km    5h 20' 
Des de Núria us aconsellem que baixeu a peu fins a Queralbs, en un camí que passa vora el riu. 
Amb un temps de 2h acabareu d'arrodonir un dels millors itineraris del Pirineu. 
 

 


