Pica d’Estats (I)
l’Artiga – refugi de Pinet
(11/06/2010)
Introducció

Accés al punt de sortida: Per arribar a l'Artiga des de Puigcerdà
seguirem la carretera transfronterera N-20 (E-9) en direcció a Andorra i
Foix.
Passarem el túnel de Pimorent i deixarem enrere les localitats d'Ax les
Thermes, primer, i Luzenac, més endavant, dirigint-nos a Tarascon,
població a la que no cal accedir-hi, ja que tot just a la seva entrada,
trobem una rotonda que mena a Vicdessos i Auzat, per la carretera D-8,
que agafarem.
Passarem Auzat i seguirem fins arribar al petit poblet de Marc, que
deixarem a la dreta per seguir carretera amunt uns 200 metres.
A la dreta surt un trencall que porta a l'Artiga, que agafarem fins a
arribar a una zona habilitada com a estacionament de vehicles.

0.00 hores

Aparcament de l’Artiga (1192m). Hi ha una mica de barraca (amb un
mapa i uns WCs) i una zona de picnic, està a prop del riu que fa estona
que seguim.
Des d'aquí ja trobem uns rètols que indiquen entre altres coses el refugi
de Pinet. Tot seguint marques de GR, sobre unes antigues marques
grogues.
Comencem seguint la riera de l’Artiga per la dreta.

0.04 hores

Deixem a la dreta trencall Pica Roja de Bassies (1214m).
Al cap de poc travessem la riera per un pont i seguim per la part
esquerre de la riera, tot endinsant-nos en el bosc del Fontanal, una
fageda en la qual estarem una estona.

0.13 hores

Deixem a la dreta un trencall que porta a la cascada de l’Artiga
(1253m).
El camí ara comença a pujar fort en direcció sud-est primer per al cap
de poca estona agafar direcció oest.
Anem guanyant alçada enmig de la fageda i en alguns punt comencem
a veure la cascada de l’Artiga a la nostra dreta.

1.08 hores

Orri de Nouzére (1673m).

Fem una parada de 8 minuts en aquesta petita esplanada on hi ha
aquesta barraca tancada amb clau i on el camí es confon amb el riu .
En direcció nord veiem la cascada de l’Artiga i el Pica Roja de Bassies
que hem deixat els trencall enrere.
Poc després de l’orri deixem a l’esquerre el camí de l’Estany Sourd, pel
qual també podríem pujar al refugi de pinet amb una variant prou
interessant a la que farem.
Nosaltres seguim pel camí principal (GR) que primer planeja una mica
però ben aviat tornem a guanyar alçada.
Travessarem una riera que és el desaigua de l’Estant Sourd i que
algunes èpoques pot costar una mica de creuar.
Continuem pujant en direcció sud, tot seguint les marques.
2.40 hores

Refugi i estany de Pinet (2242m).

