
Pica del Carlit – Pirineu Oriental – (Alta Cerdanya) 
 

Data: dies 20 i 21 de juny de 2017 
 

Participants:Joan Boada, Pepe Vázquez, Josep Marine i Toni Coll. 
 

Ascensions: Pica del Carlit Cim Sud (2.921m.) i cim Nord (2.915m.) 
 

Temps: Total 7h.20m. i Efectiu 6h.30m.  Distància: 14,5 Km.  
 

Desnivell positiu acumulat: 960m. 
 

Itinerari : El dimarts dia 20 per la tarda sortim de Puigpelat i fem l’aproximació 
a Mont-Lluís i al Llac de les Bulloses i ens hostatgem a l’Hotel de Muntanya 
“Les Bones Hores”. 
 

 
Estany Negre 

 
Desert del Carlit 

 

El dimecres dia 21 prenem l’esmorzar a dos quarts de sis del matí i a les sis i 
deu ja estem en marxa. El territori per on ens movem, que curiosament 
s’anomena Desert del Carlit, és una zona humida de prats i boscos de pi negre, 
regada per nombrosos torrentets i rierols, que recullen l’aigua de les congestes 
del Massís del Carlit i alhora alimenten un rosari d’estanys de singular bellesa.  
 

Un itinerari perfectament senyalitzat recorre de forma circular la majoria 
d’aquests estanys. Els veïns de l’Alta Cerdanya l’anomenen “Boucle des douze 
Etangs”. Nosaltres aprofitarem també per a recórrer aquest circuït meravellós, 
fent la meitat del recorregut durant l’aproximació al Carlit i l’altre meitat al 
retornar del cim. 
 

 
Desgel 

 
Pica del Carlit 



Durant l’ascens resseguim l’estany Negre, el Sec, el de la Comasa, el Llat, el 
Llong i el de la Baell. A les vuit i deu arribem a la cruïlla amb el sender del 
Carlit, deixen el plàcid recorregut dels estanys i ens enfilem cap el coll Colomer 
situat a 2.605m. just a sobre l’estanyol gelat de Sobirà. Aprofitem per fer un 
descans i esmorzar. 
 

 
Estanyol Sobirà 

 
Cim del Carlit 

 
A un quart de deu avancem decidits pel llom Est del massís, flanquegem la 
trencada cresta que condueix a la xemeneia o canal central situada entre les 
dues puntes bessones de la Pica del Carlit. Assolim el collet de la cresta, anem 
primer a la Punta Sud, que és la mes alta i la que llueix la inconfusible creu i a 
les deu en punt ja estem immortalitzant el moment. Tot seguit retornem a la 
colladeta i assolim la punta Nord, sensiblement més baixa i que només disposa 
d’un abric de pedra seca. Però gaudeix d’una vista excepcional sobre l’estany 
de Lanós i la veïna Ariège. 
 

 
Tots els Estanys 

 
Estany de Lanós 

 
Retornem pel mateix itinerari fins que a un quart de dotze tornem a estar a la 
cruïlla amb el sender dels estanys. D’acord amb la previsió meteorològica el cel 
net i clar de la matinada s’ha anat farcint de núvols cada cop més grassos, 
grisos i grossos i el plugim ja ens acompanyarà la resta de l’excursió. 
 



 
Estany de Trevents 

 
Estany del Viver 

 
Continuem el descens pel sender dels estanys que encara no havíem 
descobert: el Sobirà, el Trevents, el Castellar, el de les Dugues i el del Viver. A 
quarts de dues del migdia arribem a l’hotel, finim l’excursió i retornem cap a 
casa. 
 

 
El Carlit al fons 


