Cambradase – Torre d’Eina – Pic d’Eina
(des d’Eina 2006 i baixant per la vall d’Eina)
(11/07/2009)
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Aparcament Eina 2600 (1776m).
El punt de sortida és l’aparcament de l’urbanització que hi ha en la
mateixa estació d’esquí d’Eina 2600.
Anem fins al final de l’aparcament en direcció a les pistes.
Pugem per les pistes en línia recta i direcció sud, sud-est.
Després d’un primer tram d’herba arribem una cruïlla que surt una
pista cap a l’esquerre i un altre cap a la dreta.
Nosaltres seguim recte, per un camí que s’enfila molt dret, tota vora del
que havia sigut un antic telecadira.
Trobem una segona pista que travessem i continuem pujant amunt,
sense que hi hagi un camí clar a seguir.
Continuem en la mateixa direcció i anem guanyant metres.
Passem prop del collet de la Font Freda, tot i que no acabem
d’identificar allà on és. Estem seguint el Serrat de Fontfreda.
Trobem camí fresat que ve també d’Eina (2444m).
Se suposa que aquest és el que havíem de seguir des d’un principi.
Veiem unes fites imponents uns 150m d’alçada més avall i molt bona
vista de tota la Cerdanya.
Seguim pujant una mica més i després de fer l’últim repetjó abans del
Cambradase fent un esmorzar d’uns 25 minuts.
Tenim a la vista el Circ de Cambradase, parets que es veuen per la
vessant nord del pic.
Continuem amb la pujada.
Per fer el Cambradase ens hem de desviar uns 5-10 minuts del camí
principal en un camí que va en direcció nord-est, cap a l’esquerre.
Seguim unes marques blanques.
Cambradase (2717m).
Petita parada de 5 minuts per admirar el paisatge.
Desfem aquest darrer tram per tornar al camí, que tot carenant alguns
trams, ens portarà a la Torre d’Eina.
A la dreta va quedant la Vall d’Eina que ens va seguint en la pujada.
Torre d’Eina (2834m).
Parada de 15 minuts.
Descendim per camí fresat en direcció sud-est.
Coll Torre d’Eina (2681m).
Tornem a guanyar alçada i enfilem cap al darrer pic de la caminada.
Pic d’Eina (2798m).
Parada de 15 minuts.
Baixem del pic en direcció sud-oest fins a arribar al coll.
Coll d’Eina (2693m).
Coll molt concorregut i cruïlla de camins.
D’una part podríem anar cap al sud-oest i continuar fent l’Olla de
Núria cap al Puigmal, podríem anar cap al sud per la coma d’Eina i
arribaríem fins a Núria, però anirem cap al nord-oest.
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El camí baixa amb forta pendent cap als prats de la vall d’Eina. Seguim
marques vermelles a partir d’ara.
Parada de 30 minuts per dinar.
Continuem baixant per la vall d’Eina per un camí que va seguint el riu
d’Eina.
Deixem barraca Orri de Dalt a la dreta (2243m).
Deixem barraca Orri de Baix a la dreta (2038m).
Continua la baixada, però ara ja no perdem alçada tan ràpidament.
Canal de reg (1772m).
A la nostra dreta queda l’inici d’un canal de reg que porta aigua a
l’urbanització d’Eina 2600.
És en aquesta zona on trobarem un petit camí que baixa fins al riu i
llavors hem de travessar el riu per anar a un prat que hi ha al costat dret
de la llera (abans hi havia un pont de fusta que ara es troba trencat).
Des del prat surt un camí que segueix aquest canal de reg i que en
tornaria ràpidament al punt de sortida, passant pel bosc d’Eina.
Aquest prat queda molt a prop d’una caseta d’electricitat.

9.45 hores
10.15 hores

Com que aquest camí en algunes temporades de l’any es perd una mica
no hem estat capaços de trobar-lo i per tant baixem fins al poble d’Eina
pel camí normal, és a dir sense desviar-nos del camí més fresat i
seguint a l’esquerre del riu.
El camí va a sortir a la carretera entre Llo i Eina. En arribar a la
carretera el poble d’Eina queda a uns 250m a la dreta.
Eina (1607m).
Des del mig del poble busquem el camí que ens tornarà a Eina 2600.
Això ho farem seguint el GR-36 que haurà de guanyar una mica
d’alçada per anar al punt de sortida.
Aparcament Eina 2600 (1776m).

