
Pic d’Eina i Noufonts 
12 d’agost de 2009   
 

Integrants: Pep Comas, Josep Maria Farnés, Jaume Muntan,  
Josep Roca i Jaume Ventura 
 

Distància: 11’18 Km. amb altura 11’69 - Desnivells: total 931 m. 
acumulat 1016m. Temps:5h.13min.- Cotxe: 200 Km. Josep M Farnés  

 

Ens trobem als 
Gorcs. Sortim a les 6 
del matí i som molt 
puntuals. Prenem la 
C-17 a la Garriga, 
passem per Ripoll, 
després anem cap a 
Ribes de Fresser i 
seguim fins a Que-
ralbs, on aparquem el 
cotxe per agafar el 
cremallera que ens 
portarà fins a Núria. 
Quan estem a l’es-
tació s’incorpora en 
Josep Roca, que està 
de vacances a Par-
dines. Agafem el 
primer tren, anome-
nat dels excursionistes, que passa a les 7’49 i que ens permet a les 8’15 començar a 
caminar. Hem decidit pujar al Pic d’Eina i a Noufonts, amb possibilitat d’arribar-nos al 
Noucreus. El camí avança paral·lel a torrent de la Coma d’Eina. Observem nombrosos 
isards –uns quinze- i una marmota. Travessem el torrent per pujar a la font de la 
Trinitat. Seguim pel pla de les Barraques i passem el coll d’Eina o de Núria per arribar 
al Pic d’Eina de 2.786 m. on hi esmorzem a les 10’40 h. El camí, que hem fet, ha pujat 
de manera constant i agradable. A més, marxem en grup, amb un bon ritme. L’ombra 
ens ha cobert bona part de la pujada. Avui trobem circulació de diversos grups 
d’excursionistes amb els que establim conversa i ens passem informació. D’allà 
marxem cap al Pic de Noufonts de 2.861 m. Hi arribem a les 11’35. Entrem en 
contacte amb uns joves francesos i els demanem que ens  facin la fotografia. Seguim   
el camí amb un fort descens fins al coll de Noufonts. Dubtem si pujar al Noucreus, però 



la boira que comença a 
cobrir el seu cim ens ajuda a 
decidir-nos i optem per 
baixar directament a Núria 
pel GR-11. Baixem la forta 
pendent amb més facilitat de 
la imaginada. Quan són les 
12’30 parem a les Nou Fonts 
on ens refresquem i des 
d’allà baixarem sense 
entretenir-nos per tal 
d’agafar el cremallera de les 
13’30 h. Ho aconseguim. 
Durant tota la baixada 
trobem molts caminants, i a 
l’arribar a la plana del 
santuari observem que hi ha 
molt ambient.  A Queralbs 
decidim anar a dinar al Llac 
de Campelles, després de 
confirmar que la Corba de 

Ribes està tancada per vacances.    
A la sobretaula es decideix la setmana vinent anar a la Muga i es sortirà dels Gorcs a 

les 6 del matí.  
Text: Josep Maria Farnés   
Fotografies: Jaume Muntan i Josep Maria Farnés 


