CIRCUIT DELS CINC LLACS
Alta Cerdanya/Capcir
Ruta pels estanys Negre, Llarg, del Racó, de la Bollosa i de la Pradella
Distància
Desnivell acumulat
Nivell de dificultat
Data
Cartografia
Punts per a GPS

10,9 km
702 m
fàcil
28 de desembre de 2005 i 6 de desembre de 2008
Ed. Alpina. Cerdanya (1:40000)
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=254739
A llevant del Carlit, la zona lacustre
de la Bollosa i el riu Tet,
constitueixen un paratge de gran
bellesa. Zona protegida (declarada
per l’administració francesa site
naturel classé) des del 24 de juny
del 1973. La innivació hi sol ser
regularment generosa i bona part
de l’hivern i la primavera el mantell
nival es manté continu, però la
carretera és generalment oberta i
transitable. Això i el fet d’ésser una
zona planera la converteixen en un
paratge molt apte per a la pràctica
de caminades amb raquetes de

neu. Sobretot per a principiants.
L’excursió que proposem és molt fàcil. Tècnicament exempta de cap mena de
dificultat: no passa per zones exposades a allaus i els pendents son moderats pel
que, en cas de trobar algun tram amb glaç, no us caldran ni els grampons. Per tant
no necessiteu cap altre element que les raquetes de neu i un parell de bastons. Si
no disposeu d’aquests estris, a la propera població de Font Romeu trobareu molts
comerços on llogar-los.
Malgrat tot, el desnivell acumulat supera els 800 metres. Però la ruta ofereix
alternatives per escurçar-la al nostre gust.
És dons una sortida ideal per a iniciar-se amb les raquetes, per començar la
temporada o, senzillament, per gaudir d’una bona passejada en un entorn bellíssim,
curull de llacs i caminar per sobre la seva superfície glaçada.
A Montlluís prenem la D 118 en direcció a Matamala, Formiguera i Puigbalador.
Passada una rotonda, l’abandonem prenent a l’esquerra la D 60 en direcció a La
Bollosa. És una carretera estreta, restringida al tràfec segons l’època de l’any. A
l’hivern és tallada a partir del Pla dels Avellans on hi arribem al cap de set
quilòmetres i escaig. Aparcament reduït. Sovint cal deixar el vehicle al costat de la
carretera.
Comencem a caminar (1.728 m) seguint la mateixa carretera en direcció a la
Bollosa. Rebutgem l’esquerra un trencall a la central elèctrica i, uns metres desprès
del punt quilomètric 8, deixem la carretera per prendre un altre trencall a l’esquerra
que, per un pontarró, passa sobre la canalització de l’aigua de la presa de la Bollosa
a la central elèctrica. La presa i la central foren construïdes per fornir energia al
Tren Groc. Seguim pocs metres per una pista que baixa fins al riu Tet, que haurem
de creuar a gual, cap al marge dret. Per aquest punt és fàcil fer-ho dons no porta
gaire aigua. Central avall seria força complicat. Seguim per un corriol i ben aviat
trobem una balisa del circuit L’eau d’ici, l’eau d’ailleurs i una cruïlla. Ens cal seguir

pel ramal de la dreta, que s’enfila. El de l’esquerra, planer, ens retornaria al Pla del
Avellans pel marge dret del riu.(1)
Ens enfilem, amb forta pujada, vers ponent, per entremig d’un bosc de pi negre. El
camí fa algunes llaçades. Hi concorren altres corriols i no és senyalitzat. Amb neu
es fa difícil seguir-lo. Si no ha nevat fa poc, podrem seguir la traça d’altres
caminants. Tornem a trobar un altre balisa de L’eau d’ici, l’eau d’ailleurs. Més
amunt creuarem una filferrada per un pas habilitat. Abastem l’Estany Negre (1.956
m, 1h 15’)
El mapa indica un corriol per cada riba del llac. Nosaltres hem intentat trobar en
dues ocasions el de la riba nord, sense aconseguir-ho. Si el glaç és prou consistent,
el passarem per sobre resseguint la riba nord, en direcció a la de ponent. En cas de
que no fos possible, podem seguir el corriol que el voreja per migdia en el sentit de
les busques del rellotge (segons el nostre sentit de la marxa). En aquest darrer cas,
haurem de rebutjar passats uns metres, un corriol a l’esquerra que ens menaria a
l’estany de la Pradella. Poc abans d’abastar la riba ponentina de l’estany, guanyem
la riba per trobar un corriol senyalitzat amb pintura groga. Cal seguir-lo a mà dreta
i enfilar-nos vers mestral (nord oest). Per l’esquerra, més planer, donaríem la volta
al llac i retornaríem al punt d’inici. A partir d’aquí seguirem els senyals grocs (ben
visibles i sovintejats) corresponents al sender local anomenat Dels Llacs.
Per fort pendent i en poca estona abastem l’estany Llarg (2.012 m). Ho fem per la
riba de migdia i el corriol la ressegueix fins a la de ponent. Fem una mica de
drecera passant per sobre el glaç. És un estany situat en un paratge enclotat i
ombrívol. Tornem a enfilar-nos de nou seguint encara vers mestral. Desprès de la
pujada gaudim d’una bona perspectiva de l’estany i els seus entorns. Desprès al
camí es fa ample i planer. Amb bon pas abastem el punt més alt del recorregut:
una estela amb una placa en memòria d’un guarda forestal traspassat l’any 2000
(2.036 m).
Comencem a davallar suaument. Separat lleugerament del camí, a l’esquerra,
podem observar l’Estany de Racó, envoltat (suposem) per una àmplia mollera.
Malgrat que la neu i el glaç no ens ho deixen acabar de confirmar. Continuem
davallant i girem ara vers el nord. Ben aviat abastem un pontarró (rètols
indicadors) pel que tornem a passar a la riba esquerra del Tet. (1.989 m) i
retrobarem la carretera. La seguim a l’esquerra (deixem els senyals grocs) fins a la
presa de la Bollosa (2.022 m, 3h), passant-hi per sobre fins a la riba ponentina.
A la riba ponentina encetem el retorn. A partir d’aquí tot el camí serà planer i amb
suaus davallades. Trobarem sovint –especialment a les cruïlles- rètols indicadors,
alguns amb estimacions horàries, dels diferents itineraris de senderisme de la zona.
Nosaltres anirem seguint els que ens retornen al Pla dels Avellans. Prenem una
pista que creua el Pla de les Bones Hores, en direcció a migdia i les pistes d’esquí
que baixen del Roc de la Calma (instal·lacions de Font Romeu). A l’alçada de la vall
i el riu d’Angostrina (que s’obre a la dreta vers migdia) la pista va girant a xaloc
(sud est) i ens deixa al costat de l’estany de la Pradella, on hi ha un refugi pastoral
(1.963 m).
Marxarem per la riba de migdia, encara en direcció a xaloc, seguint ara el GR 10
fins a l’acabament de l’excursió. A la riba de llevant deixarem un corriol a l’esquerra
que ens menaria a l’Estany Negre. Desprès el camí marxa vers sol ixent.
Rebutjarem diversos corriols a dreta i esquerra (Gallinera, Coll del Pam, etc.) tots
ben senyalitzats. Amb la neu la major part dels senyals del GR resten ocults, però
els rètols no ofereixen cap dubte respecte el camí a seguir.

Quan el camí arriba a l’alçada del telecadira del Pla dels Avellans (1.803 m),
l’abandonem tot creuant l’amplia explanada per anar a travessar el riu per un pont i
retronem al punt d’inici. (4h 30’).
Recorreguts alternatius. Hi ha la possibilitat de fer alguns recorreguts alternatius
per escurçar l’excursió:
(A) Passat l’Estany del Racó, per comptes de creuar el pont i abastar la
carretera, seguim a l’esquerra el GR 10 que ens mena fins al de la Pradella,
deixant de visitar el de la Bollosa.
(B) A l’Estany Negre, per comptes de seguir fins al Llarg, prenem el corriol de
l’esquerra que ens mena al de la Pradella. Visitarem solament dos estanys.
(C) Des del Pla dels Avellans, prendre el GR 10 fins a la Pradella i, si ens
animem, fins a la Bollosa. El camí és fàcil i la pujada sostinguda però suau.
(1) A la primavera amb el desglaç pot comportar alguna dificultat travessar el riu.
L’alternativa és fer-ho pel pont que comunica la zona d’aparcament amb el
telecadira. A l’altre riba cal localitzar el corriol esmentat que ressegueix el marge
dret fins al punt esmentat.

