
 
 

UEC DE MATARÓ 
 

6 i 7 de setembre 

 

Ascensió a la Pica d’Estats, vessant Francesa (Refugi de Pinet) 

 

 

 

Dies: 6 i 7 de setembre de 2014 

Situació:  

Pels propers 6 i 7 de Setembre us proposem pujar a la Pica d’Estats per la vessant francesa. Aquesta 
ascensió, si bé té més desnivell que des de la Vallferrera, té l’avantatge que es pot fer amb certa 
comoditat en dos dies. 

Dificultat: 

Mitja. Hi ha una pujada intensa, tarteres, ... cal un mínim de preparació física. 

Descripció de la sortida: 

Dissabte 6:  

Sortida de Mataró cap el pàrquing de l’Artiga (1182m, Arieja), via Ripoll – Puigcerdà - Porté-Puymorens  
- Ax-les-Thermes - Tarascon-sur-Ariège - Auzat, i prop d’aquí es troba el pàrquing de l’Artiga, lloc on 
deixarem els cotxes. En unes 3 hores i mitja i  uns 1075 m de desnivell positiu arribarem al Refugi de 
Pinet (2240 m)  on pernoctarem. 

 
Diumenge 7: 

Després d’esmorzar, a trenc d’alba, començarem a caminar en direcció a la Pica d’Estats, on arribarem 
en menys de 4 h i 1100 m de desnivell positiu, havent passat per la Coma d’Estats, l’Estany d’Estats 
(2415 m), l’Estany de Montcalm (2557 m), i Coll de Riufred (2978 m). Una vegada dalt el cim més alt 
de Catalunya (3143m), i després de les fotos cimeres, i celebracions de rigor, desfarem el camí per en 
unes 5/6 hores de baixada, arribar al pàrquing de l’Artiga. 



 
On es dorm: refugi del Pinet. Preus dormir aprox: 10€ (federats) i 20€ (No federats) 

Què cal portar: sac o llençols, roba d’abric, paravents o xubasquero, botes de muntanya, crema solar, 
barret,.... dinar de ruta de dissabte i diumenge, aigua i ganyips per picar. Cal dur també: grampons (ja 
que encara es poden trobar congestes) i recomanem bastons. 

Lloc i hora de trobada 

Pàrquing de l’estació  de RENFE de Mataró - dissabte 6 a les 8:00 del matí 

 

Organitza:  Andreu i Rosa - 610 594 398 

 *Agraïriem confirmació abans de la reunió, ja que hem de reservar lloc al refugi* 

** Recomanem fer-se l’assegurança de cap de setmana de la FEEC** 

 
 
Socis/sòcies gratuït. No socis/sòcies 3 €, que es destinen a les activitats que organitza l’entitat. Els/les 
vocals a càrrec de les sortides fan una activitat de voluntariat no remunerada. 
 
 
 
 


