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INICI: A Queralbs, passada la casa de colònies de La Farga. Just abans d’un 

revolt  a l’esquerra, hem d’agafar la cruïlla que hi ha a mà dreta. Aquesta ens 

condueix a Fustanyà i el Serrat, però en lloc d’anar cap aquests dos 

municipis, seguirem recte per una pista asfaltada paral�lela al riu, passant pel 

Pont de les Ielles i acabant a la zona de la Central de Daiò. Allà, seguint els 

indicadors agafarem direcció al Refugi Coma de Vaca i el Salt del Grill, on 

trobarem marques blanques i verdes. Travessem un pont metàl�lic i pugem pel 

sender que hi ha a la dreta un cop passat el riu. En menys de mitja hora i 

després d’un revolt a l’esquerra, arribarem al Salt del Grill, on les aigües del 

torrent s’ajunten amb les del Riu Freser. Es pot accedir a aquest salt d’aigua 

deixant el sender principal i endinsant-se en una canal rocosa.  

Tornant al camí pel que veníem, comencem un tram més pedregós i  

costerut que seguirem fins arribar a un petit replà a mà esquerra.  

A partir d’aquí, el sender quasi no té pendent. Unes marques  

ermelles en una roca a tocar del camí ens indica que seguint  

recte aniríem a parar al Refugi Coma de Vaca. Tot i així  

agafarem el sender de mà dreta, en direcció a  

Fustanyà fins arribar a un pont de formigó que  

travessa el Riu Freser.  Seguim la pista forestal 

que passa pel Torrent dela Calç i el Torrent de 

les Artigues. Sense deixar la pista, veurem  

que aquesta tomba a l’esquerra, i arriba 

a un mur de contenció sobre el Torrent 

del Forn. Cal parar compte, ja que just  

abans de travessarlo, a mà dreta i de forma brusca en un  

angle molt tancat baixa el sender que hem d’agafar per tornar 

al nostre punt d’inici. Seguirem per la riba dreta del  

torrent fins un canal d’aigua, amb una resclosa que  

cal salvar, per continuar per l’altra banda del  

torrent, per una clariana que ens porta a la pista  

asfaltada de La Farga. Seguim la pista a mà dreta i en cinc 

 minuts ens trobem de nou a la central hidroelèctrica de Daiò, 

 on s’acaba l’itinerari.  


