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2h. 25' Núria-NOu Creus 

Núria (1.967m.) seguim el camí de la Coma de Mulleres 
Font d'en Guillem (aiguamolls i naixem ent de la riera ) 
i per un camí de ziga-zaga arribem al Coll de Nou Creus 
(2.785m o 2.793m ) . 

Coll de Nou-Creus: abrupte pas fronterer, entre la cota 
2799m (NW) i eI proper Pic de la Fossa del Gegant (2805m) 
(E. ) 

1h. 051 Coll de Nou Creus a Coll de Tirapit s 
Des del Coll de Nou Creus es guanya fàcilment el Cim de 

la Fossa del Gegant (2805m) tossal que domina la Coma de 
Vaca i la vessant de Núria. 

1h. 05' 

40' 

Coll de Caranç à (2.769m) 
Pic Superior de la Vac a (2.833m.) segu.im carenejant pel 
Coll de la Vaca i el Pic Inferior de la Vaca (2812m). 
Coll �e Tirapits (2785m) a la dreta s'alça el Cim Superior 
de Puig de 'l'irupits (2791rn). Des del Coll s'ha de faldejar 
per dalt de la Coma de Freser enllaçant amb la carena per 
sobre la Cabana de Tirapits. 

DUES OPCIONS QUAN ARRIBEM A AQUEST PUNT. 
FINS AQU! ESQUEMATICAhiENT HEM FET AIXO 

Nl1RfA 

13 OPCIÓ 

COLt DE NOU CREUS 

coIl DE TIRAPITS � PIC DE 
I PIC DE 

COLI, DE LA MARRANA í 
REFJG l ULLDETER 

1§ OPCIÓ 

23 OPCIÓ 

L'INFERN 
BASTIKENTS 

Coll de Tira.pist-Coll de la Marrana 
Baixem aI fons de la coma, cami senyal at amb monjoiesr dei
xant de banda un parell de basses, no visibles des de camí. 
Fona de la Coma de Freser, indret conegut pels Aigols Podrits. 
Remuntem el vessant oposat -pujada sua�- deixant a la dr. 
un camí que baixa al refugi. Coma de Vaca, lloc conegut per 
la Feixa Llarga. Bassiol. 
Coll de la Marr�la (2535m), ampla collada entre el Pic de 
Gra de Faj ol (2708m) (SE) � el Puig de Bastiments (2874m) 
(NW) • 

Coll de la Marrana-Refugi d'Ulldeter.(2220m) 
Baixem el circ de Morena, tenim a l'esq. les runes del re
fugi vell; el nou ea troba a tocar del bosc. 

4h. 10' TOTAL-TEMPS 
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2 §  opcr6 

45' Coll de Tir�1ita-Pic de l'Infern 
Pla o portel de l'lñfern, el camí passa a la ves�ant 
Nord. Collet que uneix el Pic dels Gorgs amb el de l'In
fern, pugem per l'aresta d'uni6 Nord, terreny fàcil, a 

la Cresta Pics dels Gorgs-Pic de L'infern. Deixem de ban
da i a l'esquerra el Pic dels Gorgs (2843m), c� format 
per tres geps. 
Pic de l'Infern (286Om). Cim format de gneis (agombolament 
de pedres, pedr6 i registre)l sorprèn la turment�da cresta 
NW i l'esmicolat tarter de l aresta NE, molt estimbada per 
la Coma de l'Infern. Visi6 d'estanyols als peus, tancant 
el quadrant panoràmic l'alta Cerdanya, el Conflent, la Serra 
de Madres, el Canig6, Corberes, Carlit, Andorra Pallars i 
M:aladeta 

1h 15' Pic de l'Infern-Pic de Bastiments 
Baixem íins al Coll de Freser (269Om) per la divisòria, a l 
l'e st . A la dr. (SUd) s'albiren el rocs coneguts per Mugrob.s 

d'En 3ubirana. Sub-cim i tarter superior. 
Puig de Bastiments o Pic del Gegant (2874). Límit septentri
onal de la Vall de Ribes. Cim constituït per un extens tar
ter, amb dues prolliin�ncies; a la més occidental s'hi alça 
un pi16 d'obra. Vèrtex geodàsic. Ranorama de Cims 

1h. 10'Pic de Bastiments-Refugi Ulldeter 
Baixem vers el Coll de�a Marrana . 
AQU1 DE NOU ENS AJUNTEM AMB LA 1 § opcr C 

6h. 40' TEThlPS TOTAL 2� 99Cr6 



APPENDIX: 

Altres Notes informatives 

SANTUARI DE NttRIA: es troba al centre d'un circ gairebé rod6 
reunint al seu voltant petites valls. La confluència de les 
aigües d'aQuestes valls formen el riu Núria i el llac artifi
cial, essent afluent del Freser. 
El Pla del S�ltuari té unes dimenciona de 1.000x50Om.t és pro
pietat del Bisbe d'Urgell. 
HB del Santuari: és conegut des dels temps de la Reconquesta 
-S. XI-. La iniciaci6 del culte s'atribueix a l'ermità Sant Gil 
a principis s.VIII. El primer Santuari és de finals del XI, així 
com un Hospital pirinenc, creant-se una cofraria amb possessions 
territorials a la Cerdanya i al Ripoll�s. El 1428 un terratràmol 
destruí la capella i l'hospici, refent-se el 1449. Al s. XVII 
s'edificà una nova esgléSia amb un retaule gbtic, avui substituït 
per l'actual -neo-gòtic-. L'edifici actual és de façana neo-rom� 
nica. Durant la guerra del 36 el Santuari s'incendià. 
La talla de la Mare de Déu de Núria és romànica del XII de 56cm. 
d'alçada, emparentada amb un grup dee Verges romàniques conserva
des al Museu Marés de Barcelona, i tenen relaci6 amb l'Escola de 
TaÜll. ts patrona dels pastors pirinencs i de les dones estàrils 

Top�nim: Annuria o Anuyria 

Llegenda de Sant Gil: l'ermità St. Gil procedent del desert de 
Fosses Marianes (Nimes) sojornà tres o quatre anys a la Vall de 
Núria, on hi bastí una capelleta en una cova i hi deixà l'actual 
imatge, una campana i una creu, tot aixb fou descobert per un pere
grí vingut de Dalmàcia, Amadeu, cap allà 1072. 
Val a dir que la talla de la Verge és del segle XII i la lleg�nda 
la data del VIII. 

COLL DE NOU CREUS: antigament el lloc era conegut per "les set creus" 
(segons l'escriptor C. Bosch de la Trinxeria) en �cord d'una ro-

meus de la vall del Tec,que sorpresos pel torb,van morir en a quest 
indret. Actualment hi ha 9 creus al cim 

PIC DE L'INFERN: cim de gran prest1g:i. .ss la quarta altitud de la 
regió de Núria i Ulldeter: Puigmal -2913mt Bastiments -2874m, 
Pic de NOUfonts -2864m, Pic de l'Infern -286Om. 
Endinsat al nord de la carena general, ofereix interessants arestes 
i una espectacular cara nord, on hi ha obebtes vàries vies d'esca
lada. En canvi, l'ascensió des dels vessants meridionals pot consi
derar-se un veritable passeig aeri 

BAaTIMENTS o PIC DEL GEGANT: massís colossal conegut per ambd6s 
noms, segons els habitants dels vessants, suA o nord, respectiva
ment. Drena aigües al Ter al Freser i a la Tet. A 1 hivern amb 
neu sobta força l'anomen;.d.a "Tartera del Gegant", immensa pala 
blanca, que fa aquest cim -el més enlairat de la regi6. ts de fà
cil identificació. 

Fonts consultades: 

N. Llopis Llad6 t Xavier Coll: Pui,a1-Núria, Carançà-Ulldeter 
Ed. lpiña, Granollers, nQ55 1982 

Centre Excursionista de Catalunya: 

Gran Enciclopèdia catalan�: Vol 10"Núria Santuari 








