
Pic d’Eina, Pic del Noufonts des de Núria 

14 d’agost 2019 

Integrants: Jaume Bertran, Karin Bruy, Josep Carbonell, Pep Casas, Pep 

Comas, Joan Corbera, Mercè Font, JM Martínez, Miquel Maymó, Josep Pous, Julià 

Pratginestós, Josep Roca, Anna Ramos. 

Distància: 12,9km Temps:5,41h Temps en moviment: 4,07h Desnivell: 1.037m+ Temp: 8 

graus . Cotxe: 95km Miquel Maymó, Josep Pous, Josep Carbonell. 

Ens trobem a les 6h del matí. Anem cap 

a Queralbs per la C17 passem per Ribes 

de Fresser fins arribar al pàrquing de 

l’estació del cremallera de Queralbs. 

Arribem a Núria a quarts de nou, estem a 

8 graus i el dia es clar. 

Avui hi ha molta gent per tot arreu. 

El grup A anirà a la vall d’Eina, Pic 

d’Eina, Pic de Noufonts i tornar cap a 

Núria. El grup B seguirà el riu de 

Noufonts, Collada Fonda i arribarà a les 

Noufonts. Ens retrobarem tots a Núria. 

Ens endinsem a la preciosa vall d’Eina 

guanyem alçada tot seguint el riu de 

Coma d’Eina i marques de GR. Veiem les primeres marmotes i un ramat de cavalls, creuem 

el riu i comencem a pujar un fort desnivell, en aquest punt ja veiem uns isards. Seguim pel 

camí que porta al coll d’Eina (2.682m). Són les onze quan parem a esmorzar, busquem un 

lloc arrecerat del vent fred. Tot seguit encarem el primer cim d’avui, que l’aconseguim prop 

de les dotze, Pic d’Eina (2.789m). Fem les fotos de grup tot gaudint del paisatge. 

Reiniciem la caminada cap el segon objectiu d’avui el Pic de Noufonts (2.861m), hi arribem a 

quarts d’una. Bones vistes de tot el Pirineu. Fem foto reivindicativa LLIBERTAT PRESOS 

POLÍTICS. 

El descens cap el coll de Noufonts és molt ràpid i tècnic amb moltes pedretes que fan 

relliscar. Anem a bon ritme, a l’alçada del pont de l’Escudé trobem el camí que baixa del 

Noucreus (GR 11), arribem a Núria a quarts de tres. El grup B ens està esperant.  

Una molt bona sortida. 

                                     Pic del Noufonts 2.861m 



Tots junts baixem 

amb el cremallera 

fins l’estació de 

Queralbs. 

Anem a dinar al 

restaurant Cesc, al 

càmping de Ribes 

de Fresser. 

Ben atesos com 

sempre. 

A la sobretaula es 

decideix la sortida 

de la propera 

setmana. Anirem al Puig Estela des de Santa Magdalena a Pardines. 

Sortirem a les 6h del matí de l’àrea esportiva de Corro de Vall.  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fotografies:Joan Corbera 

Text: Miquel Maymó 


