
 

 

 

Des de l’alberg Pic de l’Àliga(1) davallem pel Camí de l’Oratori fins al Santuari de 
Núria. Rodejant el santuari, ens dirigirem en direcció al sud a l’Ermita de Sant Gil(2), 
des d’on iniciarem un suau ascens fins a la Creu d’en Riba(3). En aquest punt, trobem 
una cruïlla on haurem de seguir el sender que per mà dreta s’enfila amunt, el que marxa 
recte ressegueix avall les gorges de Núria i es dirigeix al poble de Queralbs. A partir 
d’aquest punt, seguirem fins al poble de Planoles el sender Gr 11 senyalitzat amb 
marques de pintura vermelles i blanques. El camí avança en direcció al sud fins al Roc 
de la Fita, petit collet des d’on podrem contemplar l’alberg del Pic de l’Àliga a l’altre 
costat de la vall. Continuem enllà, i el camí inicia un suau descens fins a la Solana de 
Fontalba i posteriorment fins a la Collada de Fontalba, coll molt ample on actualment hi 
arriba una pista apta per vehicles i des d’on s’inicia un dels itineraris clàssics per pujar 
al Puigmal. Des del Coll de Fontalba (4), ascendirem uns pocs metres abans d’iniciar un 
suau però llarg descens en direcció al sud-oest fins a arribar al Collet d’Estevenís(5). En 
aquest punt, el camí canvia de direcció i avança cap a l’oest i posteriorment cap al nord-
oest fins a arribar a un petit pont de fusta sobre el riu de Tosa. Travessem el riu i prenem 
un petit sender que marxa amunt en direcció al sud fins al Coll de les Barraques(6), on 
hi trobem diversos panells informatius i un aparcament. Des d’allà, seguirem a la dreta 
durant uns minuts la carretera asfaltada que baixa cap a Planoles fins que els senyals del 
Gr marxen per l’esquerra i cap avall travessant l’àrea d’esbarjo que hi ha al costat del 
refugi del Corral Blanc (7). A partir d’aquest moment, el Gr davalla recte cap a la 
població de Planoles i creua diverses vegades la carretera que va de Planoles al Collet 
de les Barraques abans d’arribar a la carretera N-152 i poc desprès a Planoles(8). Un 
cop al poble, ens dirigirem cap a l’estació de ferrocarril de Planoles on, pocs metres 
abans d’arribar-hi, trobarem un pas per travessar les vies i dirigir-nos a l’alberg Pere 
Figuera(9).  

 

 

 

 

 

 

 


