
Vall de l’Artigue – Pica d’Estats 
 
Data: dies 16 i 17 d’agost de 2014  
 
Participants: Joan Gassol, Montse León, Maria Antònia Llaberia, Joan Sentís, 
Marta Penas, Gloria Olivé, Joan Aubía, Susanna Alvarez, Marcel Fortuny, 
Maria Cinta Prats, Josep Mariné, Pili Inostroza i Toni Coll.  
 
Ascensions: Pica d’Estats (3.375m.) 
                      Pic de Verdaguer (3.133m.) 
                      Pic de la Coma o del Coll de Riufred (3.042m.) 
                      Pic de Montcalm (3.077m.)  
 
Observació: La Pica d’Estats és la muntanya més alta de Catalunya, la més 
emblemàtica i la més freqüentada per la majoria dels muntanyencs catalans. 
En aquesta ocasió dos participants l’assolien per primera vegada, mentre que 
uns altres tres celebraven que ja feia 33 anys que havien compartit el cim per 
primera vegada. De totes maneres aquesta excursió era nova per a tots els 
participants, perquè cap de nosaltres havia pujat mai a la Pica pel vessant 
francès. 
 

  
 
Itinerari: Dissabte de bon matí efectuem el llarg viatge d’aproximació cap el 
vessant Nord dels Pirineus, deixem els vehicles a l'aparcament de la vall de 
l’Artigue situat a 1.150 m.a., i a dos quarts d’una iniciem la marxa. El sender 
cap el Refugi de Pinet està clarament definit amb els senyals del GR.  
 
Primerament anem vora el rierol de l’Artigue, passem el pontet i ens internem 
en el bosc del Fontanal. Durant aproximadament una hora gaudim de l’ombra i 
el frescor del bosc. Sortim del bosc i passat l’Orri de Nouzère el sender bifurca, 
nosaltres seguim pel de la dreta, el senyalitzat amb el GR. Tots dos camins 
condueixen al refugi, però sembla ser que el GR és un pel més curt. 
 
A les cinc de la tarda arribem al refugi 2.246 m.a., la boira quasi ens impedeix 
albirar el proper estany de Pinet, que roman encaixat dins la conca que delimita 
la pleta pel Sud. Ens acomodem en el refugi, fem la mitja pensió i tot el grup 
pernoctem en el dormitori anomenat precisament “La Pica”. 
 



  
 
El diumenge a les sis del mati iniciem la frenètica rutina habitual dels refugis i a 
les set en punt iniciem l’ascensió just quant el dia ja clareja. Ràpidament ens 
veiem encerclats per una volta celeste intensament blava, mentre per dessota 
el refugi plana un mar de boires blanques. 
 

  
 
L’itinerari, suficientment senyalitzat va sempre cap al Sud, ens enfilem per la 
Valleta de Barz, deixem enrere l’estany d’Estats 2.415 m.a. i el de Montcalm 
2.557 m.a., travessem algunes congestes i passat el coll de la Cometa 2.905 
m.a., entrem a la ja coneguda canal de Riufred,que al cap de poc ens mena al 
coll de Riufred 2.978 m.a., des d'on ja abastem la Pica i els cims que l’envolten. 
 

  
 
Poc més de les deu del matí i els primers del nostre grup ja arribaven al sostre 
de Catalunya, uns minuts desprès l’assolien la resta. Prop d’una hora de joia al 
cim i tot seguit coronàvem el pic de Verdaguer, el de la Coma o del coll de 
Riufred i el de Montcalm. Quatre cims, quatre barres, un jorn complert. 
 



Desprès de quasi dos mil metres de descens i poc més de cinc hores de viatge 
arribem a casa a la una i mitja de la matinada, una excursió com les de quant 
érem joves. 
 

 


