
Pirineu Oriental-Pic Puigperic- Cerdanya Nord  
 
Data: Dies 11,12 i 13 d’octubre de 2013  
 
Participants:  Joan Aubia, Montse León, Joan Gassol, Amèlia Salvat, Dani 
Ros, Susana Alvarez, Marcel Fortuny, Tatiana Stupina, Pere Lopez, Pili 
Inostroza i Toni Coll.  
 
Ascensió: Pic de Puigperic (2.810m.)  
 
Itinerari: El divendres dia 11 a primera hora de la tarda tots els participants 
sortíem respectivament de Valls, Reus i Tarragona i ens varem dirigir cap a 
Puigcerdà passant pel túnel del Cadí. Pels vols de quarts de vuit del vespre 
arribarem a l'aparcament vora el refugi del Llac de les Bulloses, situat a 2.000 
metres d’altitud. A les vuit ja estàvem asseguts a taula tots plegats i a punt per 
sopar. 
 

  
 
El dissabte a les set del matí ens servien l’esmorzar i poc abans de les vuit ja 
ens trobàvem caminant vora el gran Llac de les Bulloses. La temperatura a 
l'inici de l’excursió fregava els zero graus i amb les primeres llums el cel 
esdevenia un xic grisenc per sobre les muntanyes enfarinades per les 
primerenques nevades. La previsió del temps era que a mesura que el dia 
avancés aniria millorant i que a la fi el cel blau intens guanyaria la partida. 
 
Efectivament les previsions foren encertades i va resultar un dia fresquet 
immillorable, amb un sol quasi d’hivern i amb un esguard espectacular. 
 

  



Vorejàrem les Bulloses per la ribera dreta (W), per un magnífic sender entre 
pins, tot seguin el GR-10 i al arribar a la capçalera del llac abandonem el GR i 
continuem a mà dreta (E) pel sender del Tour del Capcir senyalitzat groc i 
vermell. Passem per sobre el naixement del riu Tet mitjançant el magnífic pont 
de fusta que pren el nom de l’enginyer que el va construir  “Maurice Marti”. 
 

  
 
Poc desprès del pont prenem una bifurcació cap el Nord, senyalitzada amb 
pintura blau marí i abandonem a mà dreta el sender del Tour del Capcir. La 
pujada es redreça, descansem i fem un mos vora l’estany de l’Esparver, prop 
d’un petit refugi metàl·lic abandonat. Devien ser tres quarts d’onze quant 
repreníem la marxa i desprès de passar pel Rec i l’estany de la Llosa fèiem cap 
al la vora de l’estany Blau Petit, situat a 2.525m. 
 
Aleshores varem emprendre la part més fatigosa de la ascensió que supera 
prop d’uns tres-cents metres de tartera esllavissadissa prou inclinada i penosa 
de superar. I afortunadament a les dues del migdia tots els companys 
arribàvem al cim de l'entretingut Puigperic. El descens l’efectuarem per la 
carena Est i tot seguit directe cap el Sud passant pel Refugi de la Baumeta. En 
total uns vint kilòmetres de bell recorregut. 
 

 
 



El diumenge retornarem cap a casa, els uns més directament i els altres fent 
una mica de turisme. 
 
MAPA 
 

 


