PICA D’ESTATS
Arièja
Des de l’Artiga pel refugi de Pinet en dues jornades
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18,4 km
+2000m
moderat
20 d’agost de 2013
Ed. Alpina: Pica d’Estats/Mont-roig (1:25000)
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5207565

Un dels itineraris habituals per pujar a un cim tant revistat com la Pica d’Estats.
Fàcil, evident i sense passos compromesos. Però llarg i cal tenir en consideració el
considerable desnivell de la tornada.
Accés. A Tarascon abandonem la N-20 perprendre la D-8 en direcció a Vic-de-Sòç i
Marc. Continuem per pista fins a l’aparcament de l’Artiga.
Aparcament de l’Artiga (1200m)
Sortim amb moderat pendent pel marge esquerre del riu homònim vers l’W per
camí ombrívol.
Creuem a l’altre marge mentre el pendent es va accentuant i anem virant a SW. A
la cota 1560 s’acaba el bosc de Fontanal.
Orris de Nouzère (1675 m)
Cruïlla de camins. Per l’esquerra el que s’enfila a Pinet per l’estany Sord. Més llarg i
més suau. Anem a la dreta fent llaçades per superar el fort pendent.
Refugi d’Estanh de Pinet (2200)
Deixem la càrrega i enfilem camí amunt en direcció a la Pica per aprofitar les hores
de llum que resten. Volem col·locar una placa en homenatge a en Josep Vila i
Pellicer company de caminades, on fa poc més d’un any va caure fulminat per un
atac de cor. Ens hem aplegat una bona colla d’amics i familiars.
L’endemà amb les primeres llums a ¾ de 7 del matí i un dia esplèndid refem el
camí del dia abans per la fondalada de la Valleta de Barz vers el S. Per camí ben
evident i en moderat pendent, ens cal salvar algunes congestes amb precaució
perquè la neu és dura i trepitjada.
Estany d’Estats (2440 m)
Encara conserva força congestes. El deixem a baix a l’esquerra. Virem a SE.
Passem a la vora de l’Estany de Montcalm on tornem a virar a S. El pendent
s’accentua, sense treva fins al coll.
Coll de la Cometa (2900 m)
En aquest punt s’ajunta el nostre camí amb el que ve del Port de Sotllo per la
Comate d’Estats.
Anem a l’esquerra (SE) fins al Coll de Riufred, encara per fort pendent. Deixem el
Montcalm per una altra ocasió. Resta encara una llarga pujada per camí molt
evident (SW) amb el cim a la vista.
Pica d’Estats (3143 m)
Ens ha tocat un gran dia, d’excel·lent visibilitat. Aprofitem per pujar al veí
Verdaguer i, sobre els nostres passos, retornem al refugi.
Per baixar a l’Artiga ho fem passant per l’estany Sord. Els genolls ho agrairan.

