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Rutes de muntanya, senderisme i excursions

Carlit (2.921m) des del llac de les Bulloses
Ascensió al pic Carlit per la zona lacustre de les 
Bulloses

Montlluís, Alta Cerdanya, Pirineus Orientals, França

Dificultat     Alta (F)

Temps total efectiu     5h

Desnivell acumulat    950m

Distància total     15 km

Punt de sortida / arribada  Estany de les Bulloses

Població més propera     Monlluís (Pirineus Orientals)
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INTRODUCCIÓ

Ruta d’un sol dia per pujar al Carlit passant per una desena de petits llacs d’origen glacial. La ruta 
s’inicia al gran embassament de les Bulloses, l’únic de tots els que veurem que no és natural. Pujarem 
per la zona lacustre fins al coll Colomer, progressarem per l’aresta tot fent alguna petita i fàcil 
grimpada, i acabarem coronant la muntanya més alta de la Cerdanya i del Pirineu Oriental.

El Carlit, amb els seus 2.921m d’altitud, és una de les muntanyes més visitades del Pirineu. No té res a 
envejar a les grans muntanyes, com l’Aneto, la Pica d’Estats, el Mont Perdut,... D’aquest itinerari cal destacar 
la gran bellesa de l’entorn i els paisatges idíl·lics pels que transcorre. El recorregut consta de dues parts 
molt diferenciades. Durant la primera part, el sender avança sense fer grans desnivells; el camí, que s’inicia 
a l’estany de les Bulloses, recorre la desena de llacs que formen la zona lacustre i que ens fan gaudir 
d’aquesta primera part de l’itinerari. La segona part és molt més empinada. En arribar a prop del Tossal 
Colomer i de l’estany Sobirà comença el gran desnivell i és necessari un major esforç per pujar finalment 
fins al cim.

itinerari sentit de la ruta inici / final

EDITORIAL ALPINA. Cerdanya. 1:25.000.
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La varietat de paisatges dels que gaudim al llarg de la ruta.

Les extenses vistes que tenim des del cim.

És una de les muntanyes clàssiques i imprescindibles pels amants de 
l’excursionisme.

EL MILLOR D’AQUESTA RUTA

MÉS INFORMACIÓ

TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES):  5h en total. 3h per l’ascensió al Carlit i 2h per la baixada.

DESNIVELL ACUMULAT: 950m

DISTÀNCIA TOTAL: 15 km

DIFICULTAT TÈCNICA: Alta (F). No és una ruta difícil, encara que haurem de grimpar una mica (alguns 
passos molt senzills de I). Durant la segona meitat del recorregut el desnivell augmenta i haurem de 
progressar per l’aresta abans de coronar el cim. 

ÈPOCA: Realitzable tot l’any. Clàssica d’esquí de muntanya i raquetes de neu a l’hivern.

MATERIAL: És aconsellable portar els grampons i el piolet, ja que el Carlit sol tenir zones amb neu durant 
pràcticament tot l’any en canaletes i parts obagues.

CARTOGRAFIA: Cerdanya. 1:25.000. Editorial Alpina.

OBSERVACIONS: Una altra possible ruta per pujar al Carlit és la que puja des de l’estany de Lanós per 
l’altre vessant, encara que aquesta opció és molt més dura. D’altra banda, si el que volem és allargar 

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Temps Latitud Longitud Altura

        Estany de les Bulloses 0:00h N 42.5592198º E 2.0000208º 2.016m

        Intersecció 0:20h N 42.5643898º E 1.9850681º 2.140m

        Estany Llat 0:45h N 42.5635051º E 1.9709449º 2.180m

        Pont amb indicacions 1:05h N 42.5729532º E 1.9686275º 2.225m

        Panell desviament estany Sobirà 1:30h N 42.5715966º E 1.9527329º 2.368m

        Coll Colomer 2:05h N 42.5697820º E 1.9391202º 2.610m

        Pic Carlit 3:00h N 42.5696023º E 1.9320941º 2.921m

        Estany de les Dugues 4:15h N 42.5739726º E 1.9729568º 2.240m

        Estany del Viver 4:35h N 42.5661751º E 1.9829588º 2.240m

        Estany de les Bulloses 5:00h N 42.5592198º E 2.0000208º 2.016m
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RECORREGUT
Comencem la ruta cap al Carlit a l’aparcament que hi ha sota de      l’estany de les Bulloses (0:00h - 
2.016m). Aquest embassament va ser construït entre els anys 1903 i el 1910 per proveir d’electricitat el 
“Tren Groc” i per regular el cabal del riu Têt; el llac s’alimenta de les aigües del riu Grava, un afluent del 
Têt. La zona forma part del Parc Natural Regional dels Pirineus Catalans (França); estem, per tant, davant 
d’un paratge natural de gran interès. Ens trobem als peus del Carlit (al O) i dels Puigs Perics (al N). Els dos 
Puigs Perics, el Puig Peric (2.810m) i el Petit Peric (2.690m), són dos pics de la zona molt coneguts i visitats 
que es poden pujar tot iniciant la ruta al propi llac de les Bulloses o, també, des de l’estació d’esquí de 
Formiguères.

A prop de la presa i al costat esquerre de l’estany de les Bulloses trobem l’hotel Les Bones Hores. A pocs 
metres de l’hotel neix el sender que ens portarà al Carlit. Just al començament d’aquest camí trobem un 
panell explicatiu sobre el massís del Carlit i un panell direccional que ens indica que aquest és el camí 
per anar al Carlit però també el punt inicial per fer una sèrie de passejades pel voltant dels diferents llacs. 

1

l’excursió, una bona opció és desviar-se a la baixada cap a l’estany Sobirà, l’estany de Trebens i l’estany 
del Castellar i enllaçar a l’estany de les Dugues amb l’itinerari que descrivim aquí. També hi ha l’opció, un 
cop al coll Colomer, de baixar per la Coma dels Forats cap al desert del Carlit (gran altiplà sense massa 
vegetació), seguir cap a l’estany Llat i reprendre el camí de pujada. Aquesta variant és la ruta més segura 
i assequible per realitzar el cim a l’hivern, quan tot està cobert de neu i no hi ha tanta gent. A l’estiu, la 
clàssica ruta per les Bulloses és molt freqüentada i concorreguda, de ben segur que no estarem sols. 
Atenció!, no per això cal menysprear-la i restar-li interès. Si no volem fer l’ascensió al Carlit, també podem 
gaudir d’un bonic itinerari per entre els diferents llacs de la zona lacustre que hi ha entre l’estany de les 
Bulloses i els peus del Carlit.

SABIES QUE...

La zona lacustre de les Bulloses és la 
segona concentració més gran de llacs 
d’origen glacial del Pirineu, després del Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici?

       

NO ET PERDIS...

La curiosa forma que fa l’estany Sobirà, que 
ens recorda lleugerament a la forma del 
continent africà. Això fa que aquest llac sigui 
fàcil de reconèixer des de qualsevol punt de 
vista.

COM ARRIBAR-HI EN COTXE

Des de Puigcerdà ens dirigim cap a França per la carretera N116 passant per les poblacions de 
Bourg-Madame, Saillagouse i fins a Montlluís. A l’entrada d’aquesta població francesa, a la primera 
rotonda, seguim les indicacions dels panells informatius i prenem la D60 que ens porta fins a l’embassament 
de les Bulloses (a uns 14 km). Aquesta carretera està en bon estat. Quan arribem a l’embassament, veiem 
a la nostra dreta el refugi de les Bulloses, davant nostre tenim la presa i, a l’esquerra i a sota de la presa, 
un gran aparcament per estacionar el vehicle. A l’estiu (juliol i agost), entre les 7h i les 19h, la carretera que 
arriba fins l’embassament està tancada. En aquest cas, cal agafar l’autobús que puja fins a l’embassament 
i, per tant, deixar el cotxe en algun dels aparcaments habilitats que veurem indicats al llarg de tot el 
trajecte. Recomanem que us informeu bé dels horaris i de les dates exactes de tancament de la carretera.
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El sender comença tot fent una lleugera pujada, ascendint per entre boscos de pi negre, avets, nerets i 
alguns blocs de granit que ens fan el camí una mica incòmode. Aviat deixem de veure l’embassament de 
les Bulloses.

Arribem a una        intersecció (0:20h - 2.140m), on un panell direccional ens indica que el camí del Carlit 
i del bucle dels llacs queda a l’esquerre, i a la dreta l’estany del Viver. Prenem ara el sender de l’esquerra, 
el de la dreta serà el sender pel que vindrem a la tornada, després de fer el cim. Caminem una mica més 
i arribem a una zona de prats des d’on ja veiem l’estany Negre a la nostra esquerra. En aquest punt no 
continuem cap a l’estany Sec i l’estany de la Comassa, sinó que prenem una variant que fa una mica més 
de volta (uns 20min més) i que ens porta fins a l’estany Llat sense passar pels altres dos. Voregem gran part 
de l’estany Negre, deixant-lo a la nostra esquerra i enrere, i seguim en direcció SO. Continuem pel camí 
vorejant una zona plana i humida que deixem a la nostra esquerra. En aquest tram de la ruta, el sender 
resta una mica difós. Prenem com a punt de referència el gran Tossal Colomer, que més endavant haurem 
de vorejar per la dreta quan comencem a pujar per les rampes més dures cap al Carlit. Prenem per tant 
direcció NO cap a l’estany Llat. Primer baixem una mica de desnivell per anar a buscar les aigües que 
vénen d’aquest llac i després pugem aigües amunt entre prats i matolls. Arribem al fenomenal         estany 
Llat (0:45h - 2.180m). 

Deixem enrere l’estany Llat tot vorejant-lo per la nostra dreta, seguim en direcció N ara per terreny pla. 
Immediatament trobem, a mà esquerra i molt a prop del llac, la cabana dels Germans Aymar (0:50h). 
Es tracta d’un petit refugi metàl·lic lliure, una mica brut per dins. Pot servir en cas d’emergència o de 
mal temps (5-10 places). Seguim endavant per aquesta mateixa zona, força plana i dominada pel Tossal 
Colomer. Deixem a la nostra esquerra, al fons, l’estany Llong, un dels llacs més grans de la regió. Un 
cop passat aquest llac, pugem en paral·lel a les aigües que hi desemboquen, per tal de guanyar així una 
mica de desnivell. Arribem a un       pont amb unes indicacions (1:05h - 2.225m). Nosaltres el creuem 
per dirigir-nos, en direcció O, cap al Carlit. En aquest punt hi arriba també el camí que ve de l’estany Sec i 
l’estany de la Comassa, i també el que uneix l’estany de Vallell amb l’estany de les Dugues (aquest últim 
és el que agafarem de baixada). A partir d’aquest punt, ja tenim ben visible a davant nostre la piràmide en 
forma de trapezi del Carlit i l’itinerari a seguir a partir d’ara per arribar fins al seu cim sud. Hem de vorejar 
el Tossal Colomer pel seu vessant nord deixant-lo així a la nostra esquerra i anar a buscar el coll Colomer i 
l’estany Glaçat. Un         panell (1:30h - 2.368m) ens informa de la desviació a mà dreta del camí que voreja 
l’estany Sobirà, el de Trebens i el del Castellar. Nosaltres no l’agafem sinó que seguim avançant cap al 
Carlit i deixem enrere a mà dreta l’estany Sobirà, que ens hem trobat gairebé de cop.

Estem començant la segona part de la ruta, més exigent que la primera. Comencem a pujar les rampes 
més dures, per un camí força clar i marcat amb fites. Per aquest mateix camí, estable i molt trepitjat, 
arribem a l’estany Glaçat (2:00h), un petit llac que durant gran part dels mesos de l’any està totalment 
gelat i cobert de neu. La pujada es fa una mica monòtona i cansada. Davant nostre, l’itinerari a seguir 
sembla més difícil del que realment és. Sobrepassat aquest petit llac, ascendim cap a l’esquerra (SO) per 
arribar al       coll Colomer (2:05h). Aquest és un ampli coll situat entre la Pica del Carlit (NO) i el Tossal 
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Colomer (SE). Des dels voltants del coll Colomer gaudim d’unes molt bones vistes de la Coma dels Forats, 
del coll dels Andorrans i del pic de la Serra de les Xemeneies. Continuem pujant per un camí marcat: en 
general, en direcció O, per una aresta àmplia i fàcil. Un cop hem guanyat una mica de desnivell, l’aresta es 
torna més estreta i una mica més aèria. Ens trobem davant de la part més difícil de l’excursió. A partir d’ara, 
s’alternen alguns trams de grimpada fàcil on utilitzarem les mans (I) amb alguns flanquejos ascendents. En 
general les preses són bones però també podem trobar algunes pedres que es mouen. Cal vigilar i tenir 
present que aquesta ruta al Carlit és molt freqüentada i que, per tant, algunes pedres rellisquen una mica. 
Després d’aquest tram una mica més difícil i entretingut, ens endinsem al corredor central del Carlit. A 
partir d’ara tot és més fàcil, encara que la pujada fins al coll del Carlit té moltes pedres desenganxades 
i acostuma a ser una mica incòmoda. El camí de pujada al coll es divideix en diversos camins possibles, 
nosaltres seguirem el més evident. El pendent és acusat. Un cop al coll girem a l’esquerra i seguim per la 
cresta fins al cim.

Finalment arribem al       cim del Carlit (3h - 2.921m). Des d’aquí gaudim d’unes bones vistes de la zona. 
Observem cims com el Canigó, la Tossa d’Alp, el Puigmal, la serra del Cadí,... També veiem una gran 
quantitat de llacs, els dos més grans són el de les Bulloses i el de Lanós. En direcció O, a darrera de l’estany 
de Lanós, reconeixem els cims del Coma d’Or i del Puigpedrós de Lanós. Per l’altre costat (E), reconeixem 
els cims dels Puigs Perics. Podem veure quasi tot el recorregut que hem fet des de l’embassament de 
les Bulloses i el que farem de baixada. Gran part del camí de baixada serà el mateix que el de pujada; 
només ens desviarem en un tram: agafarem una variant que ens permetrà fer una petita volta circular 
per conèixer alguns llacs més. Així doncs, des del cim desfem el camí de pujada. Crestegem fins al coll 
del Carlit i agafem el sender que baixa pel corredor central del Carlit, abans de la zona de grimpada i de 
flanquejos. Un cop arribem a la zona més compromesa, intentem no perdre el camí i baixem pel mateix 
lloc per on hem pujat. Des d’aquí, ara ja per un camí més còmode, ens dirigim altre cop cap al coll Colomer, 
l’estany Glaçat i l’estany Sobirà.

A prop de l’estany de Vallell trobem el pont de fusta (4:00h) que hem creuat en la pujada. Ara deixem 
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El Tren Groc de la Cerdanya

Es tracta de la línia ferroviària més especial i emblemàtica de la 
Catalunya Nord. Uneix les poblacions de La Tor de Querol, La Guingueta 
d’Ix, Sallagosa, Font-romeu, Montlluís, Fontpedrosa, Oleta i Vilafranca 
de Conflent. El traçat total de la línia és de 62 km. Es va posar en servei 
entre Vilafranca i Montlluís l’any 1910, fou prolongada fins a La Guingueta 
el 1911 i, finalment, fins a La Tor l’any 1927.

Forn solar d’Odeillo

A la població de Font-Romeu-Odeillo-Via trobem el forn solar d’Odeillo, 
un centre francès d’investigació sobre l’energia solar. És un dels dos 
majors forns solars del món al costat del forn de Taixkent (Uzbekistan).

Coordenades GPS: N 42.4936661º E 2.0293795º

QUÈ MÉS PODEM VISITAR?

Conjunt medieval de Montlluís

A la petita població de Montlluís, a la regió del Llenguadoc-Rosselló, 
podem visitar-hi la seva fortificació (Fortalesa de Vauban), bon exemple 
de l’arquitectura militar del segle XVII. Situada al cor del Parc Regional 
dels Pirineus Catalans, a uns 1.600m, el conjunt medieval es troba a 
l’encreuament entre tres valls: la del Conflent (E), la del Capcir i l’Aude 
(N) i la de la Cerdanya (O).

Coordenades GPS: N 42.5089165º E 2.1230315º

Totes les rutes han estat realitzades sobre el terreny per RUTES PIRINEUS. Les rutes poden variar molt en funció de l’època de l’any, de la neu i de les 
condicions meteorològiques. RUTES PIRINEUS no es responsabilitza de qualsevol mal ús de les seves guies i recomana que cadascú sigui responsable 
i prudent a la muntanya. Així mateix, us convidem a documentar-vos amb llibres i guies especialitzades per complementar la informació aquí descrita. 
Tots els temps són efectius i prenen un caràcter orientatiu, no s’han tingut en compte les parades per petites que siguin. Per qualsevol suggeriment, 
RUTES PIRINEUS us convida a enviar un correu a info@rutespirineus.cat.

enrere a la nostra dreta el sender que va cap a l’estany Llong i també el que va cap a l’estany de la 
Comassa, i prenem el que queda a l’esquerra i es dirigeix   cap a l’estany de Vallell (o Bailleul en francès). 
Voregem aquest llac pel camí que l’envolta. El camí ens fa guanyar una mica de desnivell i arribem a 
l’        estany de les Dugues (4:15h - 2.240m). Al costat d’aquest llac, a la dreta del camí, veiem una cabana 
verda metàl·lica. Seguim baixant pel camí ben marcat i passem per una zona plana i humida que precedeix 
el bosc. Un pont ens ajuda a creuar els prats i les terres humides. Entrem un moment al bosc i en sortir ja 
podem veure l’        estany del Viver (4:35h - 2.140m), que voregem per la nostra dreta. Anem baixant. En 
aquest punt del recorregut tenim l’estany del Viver a la nostra esquerra i l’estany Negre a la nostra dreta 
(encara que no el veiem). Arribem a la intersecció (4:40h) que hem passat quan pujàvem. A partir d’aquí, 
el camí ja coincideix amb el que hem fet de pujada. En uns 20 min., aproximadament, tornem a ser al punt 
on hem iniciat aquesta bonica ruta, el        llac de les Bulloses (5h - 2.016m).
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