Torre d’Eina
8 d’agost de 2012
Integrants: Josep Carbonell, Pep Comas, Joan Corbera, Josep Maria
Farnés, Ismael Porcar, Julià Pratginestós, Josep Roca i Josep Rodri
Distància: Projectada 14 Km i amb altures 14’43 Km. Temps 6’15
Desnivells: 867 m. Acumulat: 1206 m. Cotxe: 100 km Julià Pratginestós
Ens trobem a les 6 als Gorcs i sortim
molt puntuals amb la furgoneta complerta amb els sis integrants. Prenem
la C-17 a la Garriga cap a Ripoll,
seguim per Ribes de Fresser i
Queralbs. A l’estació s’incorporen en
Josep Carbonell i en Josep Roca.
Entre l’espera i el primer cremallera
trobem una colla de Granollers que
fan l’Olla de Núria i el Ramon Codina
que puja a Pic de la Font Freda, Nou
Creus i Queralbs. A les 8’15
arrenquem directes pel camí que puja
pel costat dret de torrent de la Coma
d’Eina. Ens encallem per observar una
colla d’isards. Travessem el torrent i
pugem serpentejant per la solana
d’Eina en grups que avancen a
diferents ritmes. En arribar al canvi de
direcció cap al Pic d’Eina, fem una
parada per agrupar-nos i gaudir
d’aquell mirador. Seguim per la carena
i passem per la barraca del Soldat i per la jaça d’en Raula. Al passar pel pla de les
Barraques tornem a agrupar-nos i després continuem pel Coll d’Eina o de Núria fins al
Pic d’Eina (2.786 m) on tocades les 11 h. parem a esmorzar. Retornem al cim per fer la
foto de conjunt. Després mentre en Josep Carbonell inicia el descens, la resta seguim

cap al nostre objectiu. La majoria deixem apilades les motxilles i baixem fins al Coll de
Torre d’Eina. En Josep Roca fa una arrencada espectacular. Els demés avancem a bon
ritme per aquells camins plens de pedres per la carena. Arribem el grup a la Torre d’Eina
(2.850 m) a les 12’10 h, on una creu i un piolet marquen el cim. El dia és clar i la vista
impressionant. Després retornem pel mateix camí. Recuperem les motxilles. Coronem
de nou el Pic d’Eina i a la 1 iniciem el descens amb ganes d’arribar al cremallera de 2/4
de 3. Avancem en grups, però amb el ritme accelerat, pel mateix camí d’anada, encara
que amb algunes llicències pel dret. Pugem al cremallera per pels. Ens adonem que hem
fet la baixada en quasi la meitat de temps que la pujada (2’50 h. d’anada i 1’30 de
tornada). Ha estat una sortida esplèndida i molt satisfactòria, encara que dura pel ritme
accelerat de la mateixa. Hem trobat nombrosos excursionistes per tot el recorregut. En
arribar a Queralbs anem a dinar a les Roquetes. A la sobretaula decidim que saltem la
propera setmana al ser festiu i el 22 d’agost s’anirà al Perafita i Monturull. Sortirem a les
6 de Llerona.
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