
Pics de Nou Fonts i d’Eina  
19 de juliol de 2011   
 

Integrants:  Josep Carbonell, Joan Corbera, Josep Maria Farnés, 
Josep Roca i Salvador Vilà 
 

Distància: projectada 11’15 Km. amb altures 11’53 Km. Temps 4’39 h.   
Desnivells: total 897 m. Acumulat 960 m. Cotxe: 105 Km. Josep Roca (Josep Carbonell) 
 

Avui sortim el dimarts per problemes col·lectius d’agenda. Ens trobem abans de les 6 a 
Llerona. Arrenquem abans d’hora cap a Queralbs. Fem el trajecte habitual per la C-17 
des de la Garriga, Ripoll, 
Ribes de Fresser. A les 
7’13 rebem la trucada d’en 
Josep Carbonell des de 
Planoles. Està plovent i 
quedem per trobar-nos a 
l’aparcament del cremalle-
ra de Queralbs. Malgrat 
s’anunciava pluja a Barce-
lona, ens trobem que plou 
amb gust i el cel està 
enfosquit. Anem a esmor-
zar a El llac de Campelles. Pel camí deixa de ploure i s’aclareix. Només hi prenem una 
varietat de cafès amb algun acompanyament. Decidim retornar a Queralbs i pujar amb el 
primer cremallera que passa a les 8’54 h. El venedor dels bitllets se’ns atabala i ens 
despatxa els 6 bitllets d’anar i tornar, que cobra junts, a molt bones condicions. Després 
de baixar del cremallera comencem a caminar a les 9 i ¼. Pujarem als Pics de Noufonts 
i d’Eina voltejant la Coma d’Eina. El cel està brillant i la muntanya, acabada de regar, 
està d’un verd esplèndid. Agafem el GR11. Passem pel pont de pedra i iniciem l’ascens. 
Pel camí trobem diversos vedells mamant. Travessem pel pont de fusta de l’Escudé, que 
té la base trencada. Pugem pel costat dret del torrent de Noufonts. Baixa un cabdal 
d’aigua com mai havíem vist. Portem molt bon ritme. En Josep Carbonell prefereix 
seguir al seu ritme i ens anuncia que ens trobarem de retorn a l’estació. En Salvador Vilà 
també va al seu ritme i agafa la directa. Degut a les ràfegues de vent, els altres quatre, 

decidim esmorzar a 
les Nou Fonts. Al 
darrer moment arriba 
en Josep Carbonell i 
ens informa del re-
corregut que pensa 
fer. La pujada al Coll 
de Nou Fonts (2.661 
m) és dura i a dalt hi 
trobem, amb en Sal-
vador Vilà, les restes 
empaquetades de 
l’avituallament de  la 
cursa de l’Olla de 
Núria del diumenge 
passat. Pugem direc-
tes al Pic de 
Noufonts (2.861 m). 



Hi arribem al voltant de les 12 h. esgraonadament. Malgrat el desnivell, potser no resulta 

tant dura la pujada com 
l’anterior tram. Ens fem les 
fotos de rigor i tot seguit 
anem al Pic d’Eina (2.789 m) 
que hi arribem al cap de ½ 
hora. A dalt tornem a 
retratar-nos i comencem a 
treure’ns roba d’abric. Apa-
reixen les primeres boires. 
Mirem l’horari del cremallera 
i confonem l’horari de tem-
porada baixa amb el d’alta. 
Ens fixem que surt a les 2 
del migdia, i que el següent 
surt a les 3’50 h. Baixem fins 
al Coll d’Eina -també anome-
nat de Núria- i agafem el 

TRF (sender transfronterer) que ens porta a Núria. Iniciem el descens i al cap d’una 
estona ens adonem que només falten 4 quilòmetres i encara falta una hora i quart. 
Accelerem la marxa i com un coet baixem muntanya avall. Passem pel Pla de les 
Barraques i anem cap a la Jaça de la Coma d’Eina on prenem un camí que baixa 
paral·lel al Torrent de la Coma d’Eina. Arribem amb un gran esforç minuts abans de les 
2 h, i allà ens informen que no surt dins a 2/4 de 3. Ens relaxem i ens retrobem en Josep 
Carbonell que ens informa que ha baixat per la Coma d’Eina. Pel que ens explica ha 
passat pel Pla de la Camamilla i tot seguit ha baixat com nosaltres. Fem una trucada al 
restaurant les Roquetes de Queralbs que ens preparin taula. Hi arribem amb les 
motxilles una mica abans de les tres. Entaulats a la sobretaula acordem que la propera 

setmana sortirem el dimecres 27, a les 
6 del matí dels Gorcs, per anar al 
Puigmal des de l’estació d’esquí de 
Puigmal.  
Text: Josep Maria Farnés  
Fotografies: Joan Corbera  


