
El Carlit des de les Bulloses 
28 de setembre de 2022 

 

Assistents: Isabel Alcalde, Karin Bruy, Pep Casas, Mercè Font, Josep Maria 

Martínez, Esteve Mogas, Isma Porcar, Pep Pous i Josep Roca. 

Distància: 16,22 km Desnivell acumulat: 962 m Temps en mov: 5h 26 min. 

Temps total: 9 h 13 min  Cotxes: Esteve Mogas i Josep M. Martínez, 165 Km. 

 

Ens trobem a les 6 del matí a la Zona Esportiva de 
Corró i pugem per la C-17 fins al bar Gusi de Ribes 
de Freser, on trobem en Josep Roca i prenem un 
cafè. Seguim fins a Puigcerdà, la Guingueta d’Ix, 
Mont Luís, i girem a l’esquerra en direcció a Les 
Bulloses, on aparquem els cotxes just a sota de la 
resclosa. 
 
Comencem a caminar a dos quarts de deu del matí. 
Ens trobem a 2002 metres d’alçada, fa fred (6 graus 
de temperatura) i comença a guspirejar.  

Seguim un camí amb força pujada ple 
d’arrels que entorpeixen el pas, fins 
que arribem l’alçada de l’estany del 
Viver, on agafem el camí de l’esquerra, 
i seguim planers per una pineda de pi 
negre amb sotabosc de nerets i 
bruguerola. Sembla que el temps va 
millorant de mica en mica i comencem 
a veure una espurna de sol. Travessem 
un rierol per una passera de fusta i ens 
comencem a enfilar, ara per un 
descampat sense arbres. 

 

A les 11 ens aturem a esmorzar. Estem a 2117 metres i comença a 
ploure més fort. Decidim tornar enrere i donar per acabada la sortida 
d’avui. Però no! Quan ja hem retrocedit uns 200 metres, ens sembla 
que va parant de ploure. Ens proposem continuar, al menys fins al llac 
rodó que hi ha al peu d’un Carlit totalment cobert de núvols. Després 
ja en parlarem. 

Passem prop de l’Estany de Sobirans, que te una silueta que ens 
recorda un mapa d’Àfrica, i ens enfilem per un caminet pedregós fins 
a l’estanyol rodó, el nom del qual no figura als mapes. És la una del 
migdia i hem arribat als 2580 metres. Ens fem la clàssica fotografia 
amb tot el grup. 

La meitat de la colla decideix tornar, mentre que els més intrèpids 
volen intentar arribar al cim del Carlit. La pujada es molt forta, i un tros 
més amunt comença una dura grimpada que feina rai per anar 
avançant.  

 



 

Amb penes i treballs, a dos quarts de tres arribem 
al cim, a 2921 metres. Però el vent s’ha anat 
enduent els núvols i podem contemplar un paisatge 
fabulós a l’entorn nostre. Comentem que ha valgut 
la pena arribar fins aquí. Ens hi estem una estoneta 
fent fotografies, i comencem la davallada pel mateix 
cantó. La desgrimpada, tot i ser costosa, no ens 
sembla tan dura com quan hem pujat, i a dos quarts 
de quatre tornem a ser a l’estany rodó. 

 

A l’Estany de Sobirans decidim seguir la ruta 
dels dotze llacs, una mica més llarga però 
també molt més bonica. Després sabrem que 
els companys també han fet el mateix 
recorregut. 

A un quart de set de la tarda arribem a Les 
Bulloses, on ens tornem a trobar tots. 
Mengem una mica amb la carmanyola i fem 
un cafè al bar de l’alberg. És el dia que més 
tard tornem cap a casa. 

 

La setmana que ve, per fer-ho 
més suau, anirem a Tavertet 
des de La Riba, al Pantà de 
Sau. Ens trobarem a la zona 
esportiva de Corró a les 7 del 
matí.  

 

 

 

Fotografies i  text: Pep Casas 
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