
Finestrelles 
21 d’agost de 2013   

 

Integrants: Pep Comas, Joan Corbera, Jaume Muntan, Josep 
Roca. i Josep Rodri 

 

Distància: Projectada uns 13 Km.  Temps: unes 5 hores 
Desnivells: uns 900 m. Cotxe: 100 Km. Josep Roca 

 

Avui la sortida està programada per 
anar al cim del Pic de Finestrelles, per 
tant ens reunim a les sis del matí als 
Gorcs i sortim amb el cotxe d'en Roca 
en direcció a Queralbs. Després de 
100 quilometres de carretera, havent 
passat per els afores de Vic, Ripoll i 
creuat Ribes, arribem a Queralbs, en el 
mateix aparcament ja trobem ambient 
excursionista amb coneguts jubilats de 
Sabadell i d'altres contrades, el 
cremallera tot i els descomptes 14'10 
euros, un pel car no?. 
La sortida d'avui ens ocupa unes cinc 
hores i cobrim una distància de tretze 
quilòmetres, amb un desnivell de nou cents metres i amb el que s'acumula nou cents i 
escaig. 
A un quart de nou ens endinsem per la Coma d'Eina, en sortir del tren s'han format 
diferents grups, també hi ha algun solitari/solitària, que s'escampen per l'orografia de la 



vall a la recerca cada grup del seu cim, la 
nostra Coma d'Eina en som pràcticament únics 
usuaris. 
En poc més de mitja hora arribem al cap 
d'amunt de la Coma, on un rètol ens indica el 
camí, creuem el rierol de la Coma d'Eina i ens 
enfilem per camí clar per la riba dreta, una 
amplia baga ens puja a la carena i en fer la 
volta el camí ens porta al Coll d'Eina, son dos 
quarts d'onze i parem a refer les forces, 
entretant passen diversos excursionistes amb 
qui canviem impressions i comentem recor-

reguts. 
Seguim en el nostre propòsit, ens enfilem cap el Pic de Núria, cal dir que gaudim d'un 
temps esplèndid, amb una llum fantàstica, malgrat ser lloc conegut la natura et dona 
constantment moments nous i inoblidables, com la visió d'un estol de voltors que voleien 
davant nostre, pugem al Pic de Núria, fem cim, el camí flanqueja el cim però per pocs 
metres un cim sempre s'ho val. 
El Finestrelles encara es fa esperar, una sifonada i l'ascens final, fem cim a dos quarts 
de dotze, venen ganes de quedar-t'hi però la realitat s'imposa, baixem cap el Coll de 
Finestrelles, una breu aturada i avall, en arribar a la part baixa de la Coma i amb el 
Santuari davant nostre, ens veiem obligats a una cursa contra rellotge, la guanyem en 
arribar just a pujar al cremallera a dos quarts de dues. 
En arribar a Queralbs ens dirigim al Restaurant de les Roquetes, després de dinar la 
proposta per a la setmana vinent és anar a la Coma d'Or, hora de sortida les sis del 
matí.                                                      Text: Pep Comas         Fotografies: Joan Corbera 


