
SORTIDA 10/2014 – 22·06·2014 – PICA D'ESTATS (3143 m)
Recorregut: Refugi de la Vall Ferrera, Vall Ferrera, estany de Sotllo (on fem bivac), estany d'Estats, 
Port de Sotllo, Coma d'Estats, Pica d'Estats (3143 m), Pic de Verdaguer (3129 m) i tornada pel 
mateix camí.
Detalls tècnics: Distància total, 19,240 km; desnivell, +1536m.
Participants: David Llambrich, Anna Ribes, Daniel Tubio, Xavier Vilalta

Després  de  deixar  el  cotxe  a  la
zona  d'aparcament  de  la
Molinassa, agafem el sender que
en 20 minuts ens du fins al Refugi
de  la  Vall  Ferrera,  des  del  qual
agafem un camí que surt al  seu
costat i que puja ràpidament, tot
fent  ziga-zagues.  De  seguida
arribem a un collet, on s'acaba la
forta pujada inicial i continuem a
ponent  gairebé  sempre
planejant. Més endavant creuem
el riu de Sotllo per una palanca i
comencem  a  remuntar  la  Vall

Ferrera en direcció N. Arribem al Pla de Canalbona o pletiu de Sotllo. La vall s'eixampla molt i és
plena d'aiguamolls. Al fons d'aquest pla, es veu un bon salt d'aigua que baixa dels estanys de Sotllo
i  d'Estats.  Trobem  les  primeres
congestes  de neu.  Després d'una
mica més de 2h 30 min, arribem a
l'Estany de Sotllo (2350 m). Bonica
vista  panoràmica  dels  pics  de
Norís i de Monteixo amb l'estany
en  primer  terme.  A  l'entrada
d'aigües  de  l'estany,  hi  ha  una
extensa  zona  d'acampada  on
farem  nit.  Tots  els  membres  del
grup ens estrenem amb el nostre
primer  bivac.  La meteorologia és
esplèndida i passem la nit a 7°C i
cel  clar  que  ens  permet  gaudir
d'una volta  farcida d'estels.

 

Riu de Sotllo. Vall Ferrera

Arribada a l'estany de Sotllo (2350 metres)



Al matí, amb les primeres clarors,
fem un ràpid esmorzar i  enfilem
l'ascens  vorejant  la  riba
occidental  de  l'estany.  En  poc
menys de vint minuts arribem a
l'estany  d'Estats  (2463  m),  que
encara  conserva  una  bona
quantitat de gel a la superfície. El
camí  passa  enlairat  i  voreja
l'estany pel seu cantó oest fins a
uns  replans  superiors.  Damunt
d'una  roca,  hi  ha  instal·lat  un
repetidor  de  ràdio  per  a
situacions  d'emergència.  Tot

seguit iniciem la pujada fins al port de Sotllo que
fem a través de la tartera coberta encara per un
bon gruix de neu, fet que ens la fa menys fatigosa.
Ens calcem els grampons.

Després  de  més  d'una  hora  arribem  al  Port  de
Sotllo  (2879  m)  on  aprofitem  per  fer  un  mos  i
descansar en aquest pas fronterer situat a l'est del
pic de Sotllo i a l'oest de la Pica d'Estats. Des del
coll, baixarem cap al N per la coma d'Estats de la
banda occitana,  on  encara  hi  ha abundància de
neu, una mica glaçada a primeres hores del matí.
A  l'esquerra  del  coll  de  Riufred  (2979  m),  es
contempla el pic de Montcalm o de la Plana (3077
m), com en diuen els occitans. Després del coll el
pendent és més suau, encara que ens queda una
última pala de neu fins al cim.

Sobre les onze tocades arribem a la Pica d'Estats
(3143 m). Cim amb una gran panoràmica sobre les
muntanyes catalanes, occitanes i andorranes; les
vistes s'estenen fins al Mont Perdut i el Neuvielha.
Abans  d'iniciar  el  descens,  pugem  al  veí  Pic  de
Verdaguer  (3129  m)  i  descartem  pujar  al
Montcalm i al de Sotllo perquè encara tenim per davant tota la baixada fins al pàrquing.

 
  

Pic Verdaguer. El cim de la Pica al fons a la dreta

Pica d'Estats (3143 metres)

Estanys de Sotllo i Estats des de la Pica


