
 

CARLIT, des de les Boulloses. 
 
 
País / Comarca :  França / Capcir. Ascensió acum. : 926 m. 

Zona :  Pirineus Orientals. Descens acum. : 926 m. 
Itinerari :  Circular. Altura Mínima : 2.006 m 
Època :  De juny a Octubre.  Altura màxima : 2.923 m. 

Durada :  6:20 hores. Alçada sortida : 2.006 m. 
Distancia :  15’000 Km. Alçada d’arribada : 2.006 m. 

 
 
Introducció: 
 
Ruta a la Pica del Carlit (2.923 m) als Pirineus Orientals, des del llac de les 
Bulloses, passant per un seguit de 12 estanys, per finalment pujar sobtadament 
fins a la Pica, excel·lents vistes de la regió. 
 
Aproximació: 
 

 Des de Mont-Louis (arribada per Puigcerdà o per Perpignan), agafem la D618 
en direcció a Els Angles i Formigueres, a la següent cruïlla, seguim recta, a la dreta 
cap a Font-Romeu, al cap d’un metres girem a la dreta per la D-60, amb indicació 
al Llac de les Bulloses, carretera de 14 km, els mesos de Juliol i Agost, la carretera 
a mig camí es talla a les 7 del matí, per fer la resta de la carretera tindrem que 
agafar un autobús fins a la presa. 
 
Ruta: 
 
Llac de les Bulloses (00:00 – 2.005 m) – Cruilla01 ( 00:00 – 2.140 m) – Cruilla02 
(00:00 – 2.368 m) – Estanyol Gelat del Sobirà (0:00 – 2.600 m) – Carlit (0:00 – 
2.923 m) – Carlit Petit (0:00 – 2.910 m) – Estanyol Gelat del Sobirà (0:00 – 2.600 
m) – Cruilla02 (0:00 – 2.368 m) – Cruïlla01 (00:00 – 2.140 m) – Llac de les 
Bulloses (0:00 – 2.005 m). 
 
Descripció del recorregut: 
 
Deixem el cotxe al aparcament que hi ha sota la presa, en dirigim cap al hotel Les 
Bones Hores, d’un surt la ruta del Carlit, el camí comença a pujar entre el bosc, al 
cap de mitja hora, arribem a la cruïlla 01 (Gran fita), nosaltres seguim per 
l’esquerra, tornarem per el camí de la dreta. El camí va girant cap al nord, deixem 
a l’esquerra els estanys de Llac i Llong i al fons la Pica del Carlit, passat el segon 
estany tornem cap el oest, deixem un camí que va cap al est, el cim ens queda al 
front, trobem la cruïlla 02, gran fita, a la dreta l’estany Sobirà, seguim recta. A 
partir d’aquí el camí comença a pujar decididament, passem el petit estanyol Gelat 
del Sobirà, seguim les marques vermelles que en indicaran la millor ruta per pujar 
per el costat esquerra de la canal central, desprès de unes petites grimpades 

http://maps.google.es/maps?f=d&saddr=&daddr=42.559735,2.000241&hl=es&geocode=&mra=mi&mrsp=0&sz=16&sll=42.559798,2.000306&sspn=0.008535,0.016479&ie=UTF8&z=16�


 
arribem al collet, a la dreta el petit Carlit, nosaltres pugem primer al cim del Carlit 
(2.923 m). 
Fem una curta visita al Carlit Petit (2.910 m), tornem al collet i comencem la 
baixada, desprès del estanyol Gelat del Sobirà, a la cruïlla 02, agafem el camí de 
l’esquerra que voreja els estanys del Sobirà i de Trebens, el camí gira suament cap 
el sud-est per passar al costat del estany del Viver i arribar a la cruïlla 01, des 
d’aquí comença una altre vegada la baixada cap el llac i presa de les Bulloses, final 
de la ruta. 
 
Recomanacions: 
 
Aquesta ruta es pot fer al hivern, (amb neu cap portar material i equip adequats). 
 
Mapes de la zona: 
 
Mapa 2249 ET FONT—ROMEU 1:25.000 — TOP 25 IGN 
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