
Pirineu Català - Massís de la Pica d’Estats (Pallars Sobirà) 
 
Data: dimecres dia 28 i dijous dia 29 de setembre de 2011 
 
Participants: Josep Mariné, José Vázquez i Toni Coll.  
 
Ascensions:  Pic Verdaguer (3.133 m.), Pica d’Estats (3.143m.) i Pic de la Coma o del Coll de 
Riufred (3.042m.) 
 
El temps va passant i alguns cims sempre desperten una estimació especial en l’horitzó 
excursionista, sens dubte la Pica és una icona de referència. Fa més de trenta anys que per 
alguns de nosaltres va esser el primer tres-mil,  per altres com l’amic Pepe Vázquez, ho ha sigut 
ara. És evident que la màgia d’aquest cim es inesgotable i de segur que en un futur no massa 
llunyà tindrem el goig de ser companys d’ascensió d’ amics que encara no l’han assolit.  
 
De bon matí el dimecres dia 28 ens encaminàvem cap a la Vall Ferrera i pels vols del migdia ja 
anàvem carregats amb les motxilles i les tendes. Amb pas lent, recolzats en els soferts bastons 
progressàvem tranquil·lament pels contraforts del gran massís. Poc a poc anàvem guanyant 
l’accentuat desnivell i alhora ens endinsàvem en aquesta feréstega vall. 
 

 
 

 
Minuts d’esforç, hores de constància i a quarts de cinc de la tarda arribàvem a la riba superior de 
l’estany d’Estats. Plantàvem les tendes en un tres i no res i ja gaudíem d’una vesprada natural al 
bell mig del regne del silenci. 
 
El dijous dia 29, a l’alba, amb el Sol a punt de lluir, ja trescàvem pels aixeragalls de la tartera que 
mena del Port de Sotllo. I a quarts de nou del mati estàvem grimpant per la carena NE del massís. 
Tot seguit assolíem el Pic Verdaguer, antigament de 3.125 metres d’altitud i en els mapes actuals 
de 3.133m. 
 

 
 



 
Poc abans de tres quarts de deu un últim esforç ens situava en el nostre objectiu, el sostre de 
Catalunya, abraçades, fotos, senyeres, ganyips, joia,  immensitat... i alhora petitesa. Després 
d’una hora de contemplació, amb l’esguard saturat d’infinites muntanyes, deixem el cim i anem 
cap el coll de Riufred , passant abans pel pic de la Coma o del Coll de Riufred de 3.042m., un 
“tres-mil nou” reconegut recentment . 
 
Per la tarda - vespre retornem cap a casa amb el grat record i les bones sensacions que sempre 
ens atorga la Pica. 
 

 
 


