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Sortida extra a la Pica d’Estats per Pinet 
mapes 3D i tracks 

 

Presentació de la Marissi : Hola paraigüeres i paraigüers! Tal i com hem anat 
explicant  en diferents “estaments”, el Pere i la Marissi us fem una proposta 
extra-paraigua. Es tracta de sortides més llargues, més complicades i amb més 
desnivell del que fem habitualment, sense el confort de l’hotel, en petit 
grup... La primera proposta ja està en marxa: Pujar a la Pica d’Estats des de 
França el primer cap de setmana de setembre. Sortida de Barcelona, el 
divendres 2 de setembre, a les 13h. (qui pugui pot sortir a mig matí per fer el 
mateix amb més tranquil·litat), per anar a deixar el cotxe a la central 
hidroelèctrica de l’Artiga, passat Vicdessos, a l’Ariège.  Pujar fins al refugi de 
Pinet, uns 900 m. Per dormir en allà. No cal carretejar amb el sac de dormir, 
només el necesser, el pijama i una muda, allà tenen mantes i es poden llogar 
llençols. Els àpats el farem al refugi i ens prepararan un picnic pel dissabte. El 
dissabte es fa la Pica, uns 1000 m que es poden fer amb calma, i es torna al 
refugi a descansar.  El diumenge s’esmorza tranquil·lament i es baixa fins als 
cotxes per tornar cap casa, dinant al Berguedà.  
 
Desplaçament: amb cotxes particulars. Caixa comuna de la despesa de 
desplaçament  dels cotxes organitzats: 38 € per persona (inclou quilometratge 
496 km i túnels del Cadí i Puymorens). Temps del desplazament entre 3:45 i 
4h. 
 
Hostalatge:  de dos dies, el divendres i el dissabte al Refugi de Pinet. 

Tel.00.33.561.64.80.81, http://www.laportadelcel.com/catala/refugi-pinet.htm 

 
Preus Refugi pendents de concretar 
 
Porteu: Equipament d’alta muntanya, cantimplora, capellina, paraneus, peces 
de vestir i complements per protegir-vos del fred, crema solar, etc. Tot allò que 
us sembli imprescindible per fer nit. 
 
 

Etapa extra. 01A- Divendres 2 de setembre de 2011 
del área de l’Artiga al Refugi de Pinet 

 
Horaris divendres: 
 

Sortides concertades per cotxes. Per els que surtin de Barcelona no mes 
tard de les 13 h (4h de cotxe i 3h de la aproximació) 

 
Itinerari amb cotxe fins l’área de l’Artiga:: 
Des de Barcelona, A2autovia de Lleida,  C-55 Manresa, C-16 Berga, Túnel del 
Cadí, C-162 i N-152 (E-9)Puigcerdà, N20 (E-9) Bourg-Madame. Continuar per 
N20 (E-9) Tunel de Puymorens, Ax-les Termes, seguir per la N20 (E-9) fins 

http://www.flickr.com/photos/cmagov/sets/72157626887657359/
http://www.flickr.com/photos/cmagov/sets/72157626887657359/show/
http://www.laportadelcel.com/catala/refugi-pinet.htm


abans d’entrar a Tarascon-sur-Ariege  on ens desviem a la Esquerra per la D8, 
travessant Niaus i Auzat fins l’area de Artiga  
 
Distància Barcelona-area de l’Artiga: 249 km., sortida completa: 498 km.  
 
Itinerari excursió: Area de l’Artiga (1168 m), Refugi dePinet  2230 m 

 
Recorregut   5.24 km 
Desnivel acumulat 1007 m. 
Temps estimat: entre 2h 30 m. i 3h 30m, sense comptar parades 
 
Característiques: elperfil es regular, la vegetació de la primera part es de 
fageda i a partir de la cota 1800 sense arbres.. 

 
 
 
 
 

Etapa  núm. 01B- Dissabte 3 de setembre de 2011 
Del refugi de Pinet a la Pica d’Estatsi retorn al refugi 

 
 
 

http://v3.cache8.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/31654947.jpg?redirect_counter=1


Itinerari de l’excursió: Refugi de Pinet (2230 m)-Estany d’Estats (2480 m)-
Estany de Montcalm (2580 m)-Coll (2980m)-Pica d’Estats (3143) i tornada al 
refugi per la mateixa via, per anar a dormir al refugi. 
 
Temps estimat: 7h m, sense comptar parades 
Ascenció acumulada: 973 m 
Distància: 9431m 
 
Característiques: Els pics de Montcalm i Verdaguer son dos tres mil a l’abast 
d’aquesta ruta   
 

 
 
 
 
 

Etapa  núm. 01C- Diumenge 4 de setembre de 2011 
Descens del refugi de Pinet fins a l’area de L’Artiga 

 
 
Recorregut   5.24 km 
Descens de 1007 m. 
Temps estimat: entre 2h 30 m. sense comptar parades 
 
 
 



Responsables: Pere Puig i Marissi Valverde. 
Informació a: http//elparaigua.org 
 
QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS 
Hem reservat 10 places al refugi, però no sabem si en sobraran o en faltaran, 
de manera que les persones interessades en fer aquest pic, i que hi vegin 
possibilitats d’horari, calendari i condicions físiques, s’haurien d’apuntar el més 
aviat possible, perquè si passem de 10 encara som a temps de fer alguna altra 
reserva. L’ú de juliol es tanca el termini d’inscripcions, al sopar final de curs. 
Les reserves es faran per ordre d’inscripció, en cas de que calgui ampliar i no 
quedin més places al refugi. 
  
Per a més informació ens podeu trucar al 667 60 10 57 (Pere Puig) 
Per reservar enviar un correu a marissi57@gmail.com o al telèfon 93 869 55 
88. 
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