El Carlit des de l’Estany de les Bulloses
3 d’octubre de 2018

Integrants: Jaume Bertran, Mercè Font, Julià Llobet, Toni Manuel, Miquel Maymó,
Manel Molina, Ismael Porcar, Julià Pratginestós, Josep Roca.
Distància: 16,2km. Temps: 7,50h, Temps en moviment: 5,20h. Desnivell: 971m+
Cotxe: 175km Furgo.
Sortim de Llerona a les 6h del matí. Passem pel túnel del Cadí, parem a Puigcerdà per prendre el
cafè, seguim cap a Bourg-Madame, fins arribar a les Bulloses. Aparquem i comencem a caminar
són les 9,05h. Fa sol molt vent i fred. Estem a 2.010m+ L'aigua de l’Estany està molt moguda.
La primera hora el camí puja molt, hi ha moltes pedres i arrels. Seguim les marques grogues de

PR dels Llacs.
Molta expectació en el grup per fer el cim. Anem guanyant alçada fent l’aproximació fins arribar a
l’estany Negre que és el final de la ruta dels 12 llacs. Parem esmorzar, portem dues hores i estem
a 2.500m+ de alçada.
Reprenem el camí cap el cim. El paisatge cara avall és fantàstic, a l’arribar a la cota 2.670m+ fem
un reagrupament i decidim seguir cap el cim tot i que el vent és molt fort. Pugem poc a poc,
trobem unes marques vermelles, molt descolorides que ens porten al cim pel coll de la dreta
nostra. A la cota 2.800m+ comença la grimpada, tenim que passar per dos passos complicats.
Tots junts anem pujant i fem el cim a les 13h, una de 2.921m+. És el cim més alt del Pirineu
Oriental. Estem tots molt emocionats, la majoria no havia fet aquest cim.
Estem una estona gaudint de les vistes que són extraordinàries. Fem la foto de grup
REVINDICANT LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS.
Iniciem el descens retornant al coll, anem baixant amb molta precaució, és molt aeri. Alguns
moments baixem a cops de cul i ben agafats a les roques. Un cop passat els dos passos
complicats, anem directes avall. A l’arribar a la cota 2.670m+ fem un reagrupament, mengem una
mica i seguim baixant. A l’Estany Negre, decidim acabar la volta dels 12 llacs i tanquem la circular.

Arribem a baix a l’Estany de les Bulloses a les 5h de la tarda, quasi vuit hores Un dia fantàstic i
una sortida extraordinària.
Avui ens portem el dinar i parem en una àrea de pícnic, amb taules i bancs de fusta per dinar, fem
un festival gastronòmic de menjar i beure, també fem postres, galetes i cava.
Estem molt contents,fita aconseguida.Un dia per recordar.
La propera setmana anirem al Cogulló d’Estela i Roc d’Uró des del Santuari de Corbera, a prop de
Castellà del Riu del Berguedà.
Sortirem a les 7h del matí de Llerona.
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