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Sortim a les 6 del matí, C17 fins, a Ribas de Fresser, a Queralbs aparquem i agafem el 
primer cremallera cap a Núria, a les 8,15h arribem a Núria, estem a 1.990m, ens 
preparem per la caminada.   
Dia d’estiu molt clar i cap boira. Iniciem el camí seguint les marques del GR 11, direcció 
al Nou Creus, pugem poc a poc; el paisatge verd i preciós, anem remuntant el desnivell, 
fins trobar-nos un rètol que ens indica Nou Fonts cap a l’esquerra i seguim pujant, ens 
creuem amb un ramat d’isards 
espectacular quasi trenta, anem pujant, 
seguim i tres isards aquests molt a prop 
nostre en la mateixa direcció; sentim els 
xiulets de les marmotes però no les veiem, 
un veritable espectacle de la natura, de 
lluny veiem els nou torrents d’aigua o fonts 
que segons la llegenda donen nom  
aquesta vall de Nou Fonts. Arribem al coll 
amb força i molt contens de superar un 
desnivell de 650m amb només 4 km, 
seguim pujant, ens creuem un parell de 
corredors joves i seguim amunt, fem cim a 
les 11h, 2.861m, tres hores i tres quarts, 
estem molt contents són 5 km i quasi 900m 
de desnivell positiu. 
Esmorzem i fem les fotos, trobem a faltar 
els companys mestres que ens expliquen 
les muntanyes que ens envolten, les vistes 
espectaculars i el lloc idíl·lic. Durant tot 
l’esmorzar estem acompanyats d’un 
helicòpter dels gendarmes francesos, i per 
fi aterren al coll d’Eina baixa un gendarme i 
fa fotos. 
Iniciem el descens, ens creuem amb un 
excursionista i un parrell de corredors. 



Iniciem la pujada al Pic d’Eina, en poca estoneta 
fem el cim 2.786m, cim de bon fer. Anem  baixant 
i a l’arribar al coll d’Eina ens reagrupem i trobem 
uns rètols que ens indiquen el Santuari de Núria, 
5km direcció esquerra, seguim les senyals del 
GR 11,el pla de les Barraques i passem per la 
carena, per la barraca del Soldat, i per la solana 
d’Eina; unes vistes espectaculars, seguim el GR 
fins el fons de la Coma d’Eina, molt bestiar 
pasturant. La baixada per endinsar-nos a la 
Coma d’Eina la fem amb calma i gaudint de 
l’espectacle, és llarga i molt bonica, arribem al 
riu, el creuem i seguim baixant, el riu és a la 
nostra dreta, ja veiem el santuari tranquil·lament 
arribem a Núria, estem molt satisfets, una  
matinal fabulosa, visitem el santuari, al sortir fem 
una cervesa tot esperant el cremallera i 
comentant la sortida. 
A l’arribar a Queralbs el restaurant, habitual 
tenen la cuina tancada, decidim anar cap a Ripoll 
a dinar però ens trobem la cuina tancada, avui no 
dinem! Tot prenent un refresc decidim la propera 
sortida. Anirem al Costabona, Roca Colom i la 
Portella de Rojà. Per les Roques d’en Mercer. 
Sortirem a les 6 del matí de Llerona. 
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