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Oci

Un any més a Queralbs ...
Des de que el meu pare era petit, cada estiu anem 
a Queralbs. Sempre anem a una casa rural, Mas la 
Casanova.

Mas la Casanova

Sempre anem d'excursió o a passejar als mateixos 
llocs,Queralbs,  Ribes  de  Freser,  Ripoll,  Núria,  el 
Salt del Grill, la Font de l'Home Mort...

Comarca del Ripollès

Queralbs és un poble molt bonic, s'hi pot passejar 
molt bé, ja que tot és pla, només hi ha una pujada 

per anar  a  l'  església.  Es  pot  visitar  la  plaça  de 
l'  ajuntament  o  l'  església  que  és  molt  maca.  A 
Ribes s'hi sol anar a prendre alguna cosa o a veure 
el comerç ja que n'hi ha bastant.

A Ripoll hi solem anar els dies que plou perquè hi 
ha moltes coses per visitar que són a cobert . Com 
ara al Monestir de Santa Maria de Ripoll.

Monestir Santa Maria de Ripoll

Un  altre  dia,  quan  ja  estàs  més  preparada  per 
caminar, pots anar a la Font de l'Home Mort, depèn 
del que caminis pots tardar més o menys, s'hi  va 
amb cotxe fins una esplanada i després comences a 
pujar  fins  on  vols,  però  com  més  a  dalt  arribis 
millor  podràs  veure  el  paisatge:  vaques,  riu, 
fauna...

Quan ja estàs més preparat pots anar a Núria. A 
Núria s'hi pot anar tant per Fontalba, que és més 
suau o des de Queralbs poble, però vagis  per on 
vagis  hi  ha  molt  bones  vistes,  arbres,  isards.  Jo 
només hi  he anat per Fontalba, hi  ha una hora i 
mitja.

El salt del Grill

Si  no  estàs  acostumat  a  caminar  i  vols  fer 
excursions, comença pel Salt del Grill que és el 
més suau. El Salt del Grill és un camí on hi ha 
mitja hora caminant i quan arribes al final, hi ha 
un salt d'aigua molt maco, aquest salt fa un riu, 
que arriba fins a l'aparcament de cotxes,  quan 
puges i baixes hi vas per la riba.


