
El llac d’Auda (Aude) al Capcir, amb raquetes de neu 

Data: dimarts 31 de desembre de 2019 

Km: 13,12 Hores: 5,25 Desnivell: 344m 

Participants (2): Meli Carrilero, Lluís Díaz 

Bonica i assequible passejada amb raquetes de neu al costat de l’estació 

d’esquí de les Angles, al Capcir (Catalunya Nord). A l’aparcament del Pla del 

Mir, al costat de la caseta de fusta de l’escola d’esquí (ESF), comença en 

direcció SO el recorregut pel qual no cal treure cap forfait. Remuntem uns 50m 

per l’esquerra de la zona d’esquí i de seguida trobem el primer indicador i girem 

a l’esquerra per una pista ampla entre bosc que voreja el Parc Animalier. 

 
Aparcament Pla del Mir (Les Angles) 

 
Primer indicador 

 

Seguim els senyals grocs i vermells del GRPaís Tour du Capcir. La pista va 

fent giragonses entre bosc pujant suaument fins la Jaça del Pla del Buc, a 

1.868m. És una zona plana molt assolellada i la poca neu al terra ens obliga 

durant 200m a carregar les raquetes a l’esquena. A la bifurcació de pistes 

girem a l’esquerra sempre seguint les marques del GRP. De nou calcem les 

raquetes en una pista gairebé sense desnivell. El dia és clar i sense vent,  

l’anticicló hivernal ens regala unes condicions immillorables. Una altra  

 
Marques del GRP Tour du Capcir 

 
Jaça de Bernardí amb el Carlit al fons 

 

bifurcació de pistes ens fa anar a l’esquerra, sempre entre bosc, fins la Jaça de 

Bernardí, ampli replà que travessem deixant a la dreta una caseta de fusta i 

més endavant a l’esquerra un refugi lliure d’obra. El Carlit treu el nas darrere la 

línia del pins. Aquí la pista agafa inclinació i poc després veiem un indicador 



que mostra com el sender d’estiu GRP puja a la dreta entre bosc. Nosaltres 

optem per seguir la pista, més còmoda, marcada com a PR56. Poc després hi 

ha una nova bifurcació: anem a la dreta seguint la pista del Circuit nòrdic de 

l’estació mentre el PR56 va a l’esquerra, pel que serà el nostre camí de 

tornada. La ruta puja entre bosc fent amples ziga-zagues, al cap d’una estona 

veiem una altra vegada les marques del GRP que hem recuperat i seguim fins 

una tanca ramadera on deixem la pista i seguim recte les marques del GRP. 

 
Deixem el GRP pel PR56 

 
Pista de Circuit Nòrdic 

 

Travessem amplis camps de neu entre bosc fins un pal indicador on s’ajunta 

per l’esquerra el PR56 que farem servir de baixada. Seguim recte en pujada 

fins els replans finals carregats de neu i de sobte, travessem la línia de pins i 

albirem la blanca extensió completament glaçada del llac d’Auda, que mostra 

tota la seva bellesa hivernal a 2.200m. El voregem per la dreta fins trobar la 

pista nòrdica que farem de baixada, deixant-la per trobar el pal del PR56 que 

baixa fins una pista que ens torna a la pista principal de pujada i l’aparcament. 

  
Llac d’Auda a l’hivern 

Per seguir la ruta: 

 https://ca.wikiloc.com/rutes-raquetes-de-neu/llac-dauda-capcir-45007028 

https://ca.wikiloc.com/rutes-raquetes-de-neu/llac-dauda-capcir-45007028

