
El Paraigua, 2007–2008 
El Pic d’Eina i Els Estanys del Carlit 

Desplaçament:  Cotxes  particulars.  
Caixa comuna de la despesa de desplaçament dels cotxes organitzats: 30 €, per persona 

(inclou quilometratge, túnel del Cadí) 

Hostalatge:  Alberg “Anna Maria Janer”, carrer Forns 19, LLÍVIA 
Preu pensió completa: 35 € 

Només dinar de diumenge: 17 € 

Portar: Dinar de motxilla del dissabte, cantimplora, capellina, peces de vestir i 
complements per protegir-vos del fred, per si en fa a les parades. Tot allò que us 
sembli imprescindible per fer nit. Cal portar LLENÇOLS i TOVALLOLES (a 
l’alberg també es poden llogar per 4 €). Porteu banyador per si volem anar als 
banys termals de Llo. 

 

Etapa núm. 19– Dissabte 14 de juny de 2008 El Pic d’Eina 

Trobada dissabte: 
6:45h Palau Pedralbes  

Metro “Palau” (Línia 3) 
Qui surti de Barcelona i 

rodalies properes 
9:30h Aparcament sortida  poble d'Eina  

(a la carretera direcció Llo) 
HAVENT ESMORZAT 

S’inicia la caminada 
  

ITINERARI AMB COTXE FINS A EINA: 
Des de Barcelona, autovia de Lleida, Manresa, Berga, Puigcerdà, (passant pel túnel del 
Cadí), La Guingueta d’Ix (Bourg-Madame). Allà agafeu la carretera N-116 direcció 
Perpinyà. 
4,5 Kms. més enllà de Sallagosa, agafeu una desviació a la dreta (D-29) fins a Eina. 
Sortiu del poble en direcció Llo. A 500 ms. trobareu un aparcament a l'esquerra des d'on 
comença la caminada. 

Distància aproximada des de Barcelona, 160 Km. 

Itinerari excursió: Aparcament d’Eina (1.599m)– Pla de la Beguda (2.335m)–Coll de 
Núria (2.683m)–Pic d'Eina (2.786). Es torna pel mateix camí. 

Desnivell acumulat: aprox. 1.187m  Temps estimat: 7 h., sense comptar parades 

Característiques: L'itinerari segueix el camí de Núria i la Vall del riu d'Eina, on podrem 
disfrutar de la gran riquesa de flora i fauna (papallones!) d'aquesta reserva natural. 
El camí, va pujant regularment, primer dins el bosc, i després entre grans blocs de 
granit fins assolir el gran pla de la Beguda. Des d'allà, el camí s'enlaira amb força 
fins al coll de Núria, des d'on s'arriba fàcilment al Pic d'Eina. 



El pic domina una vista extraordinària de la Vall de Núria, de la Torre d'Eina, 
Cambra d'Ase, Pic de Nou Fonts i Pic de Finestrelles. Té gran importància 
geogràfica: és el vèrtex entre les comarques de la Cerdanya, el Ripollès i el 
Comflent, i de les conques fluvials del Segre, el Freser i la Tet. 
L'etapa és una mica llarga, però qui vulgui pot acabar al Pla de la Beguda o al Coll 
de Núria. Allà poden esperar la resta de companys o iniciar la baixada, ja que no hi 
ha pèrdua possible ni cap dificultat.  

 

Etapa núm. 20–Diumenge, 15 juny de de 2008 
Petits estanys del Carlit 

Horari de trobada diumenge: 

8 h. Alberg “Anna Maria Janer” LLÍVIA Esmorzar 

8:30 h. Desplaçament en cotxe fins a Les Bulloses   

9,:30 h. Les Bulloses S’inicia la caminada 

  13:30 h. Llívia Dinar 

Itinerari de l’excursió: Llac de les Bulloses–Estany Negre–Estany Sec–Estany de la 
Comassa– Estany de Vallell–Estany de les Dugues–Estany de Viver 

Desnivell acumulat: 350m  Temps estimat: 2h. 30m., sense comptar aturades 

Característiques: Es tracta d’un recorregut curt, bonic, plàcid i –tret del tros inicial– 
gairebé sempre planer, tot gaudint d’unes panoràmiques excepcionals. 

Responsables: Paco Ibáñez i Mari Carme Ribalta 

Informació a: http://elparaigua.org/ 

QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS!!  
Per a l'organització dels ocupants dels cotxes i la reserva de places a l’alberg heu de  
enviar  un correu electrònic a:  mcribaltagras@hotmail.com 
O telefonar a la M. Carme Ribalta (932 192 291/ 636 298 128). 
Feu-ho abans del dimarts, dia 10 de juny, a les 22 h. 
Procureu no deixar-ho pel darrer dia; Cal que el missatge sigui clar i concís, tot 
indicant quin dia o dies hi anireu i si podem disposar del vostre cotxe. 
Heu d’esperar resposta, per assegurar-vos que l’hem rebut. 
 
 


