
Pica d’Estats (II) 
Pica d’Estats i Pic Verdaguer  

des del refugi de Pinet 
 (12/06/2010) 

  
0.00 hores  Refugi i estany de Pinet (2242m).  
 Sortim del refugi en direcció sud, tot seguint les marques de GR i dirigint-nos cap a la Valleta de  Barz. Trobarem també marques 

grogues que són les antigues.  
 El camí que inicialment es pedregós i les fites es segueixen bé, però ben aviat comencen a trobar neu, que combinada amb les pendents de 

les parets de la vall, fa que ben aviat ens haguem de posar els grampons i fer ús del piolet. 10 minuts per posar l’equip de neu. 
  El camí farà un petit gir a l’esquerre, prenent direcció sud-est. És en 

aquest punt quan comencem a veure l’estany.  
1.15 hores Un xic per sobre de l’Estany d’Estats (2480m).  
 El camí va pujant fort i ens aquest punt es va trobant alguna pedra, hi ha un xic menys de neu. 
 1.30 hores Estany de Montcalm (2567m). 
  En arribar aquí el camí fa una ziga-zaga cap a sud-oest pujant per una 

altra pendent fins a assolir un altre collet.  
 Llavors els camí torna a prendre direcció sud-est i en alguns punts direcció sud, trobant importants trossos on només trobem neu. 
  Arriba un punt que trobem el camí que ve del Port de Sotllo, és aquí quan podríem pujar la Pica pel coll de Riufred primer (direcció est) i 

després seguint la carena o bé fent el que pretenem fer que és encarant la Pica pel dret anant en direcció sud i anant a parar a la mateixa carena 
que abans comentàvem, però un xic més endavant.  

 Una vegada assolida la carena seguirem en direcció oest per acabar de pujar al coll que hi ha al mig del la Pica d’Estats i el Pic Verdaguer. 
 3.55 hores Coll (3109m). 
 4.10 hores Pica d’Estats (3143m). 
 Estem 15 minuts al cim tot i que tenim poca visibilitat.  Tornem a baixar al coll. 
 4.30 hores Coll (3109m). 



 Des del coll pujarem al pic de la dreta.  
4.34 hores Pic Verdaguer (3130m).  5 minuts per fer la foto. 
  Tornem al coll i des d’aquí desfem el camí d’anada. 
  Hi hauria la possibilitat de tornar per la carena fins al coll de Riufred i 

des d’allà acostar-nos al Montcalm, però avui no és el moment de fer-ho. Ho deixarem per un altre dia. 
  Tot baixant fem una parada de 35 minuts per dinar. 
 6.15 hores Estany de Moncalm (2567m). 
 7.15 hores  Refugi de Pinet (2242m). 
   
 


