
PIC BASTAN (2715 m) - França 

 

 

 Aficionats  als  senders 

S’inicia l’excursió a l’aparcament d'Artigusse (1590 m) i es camina per una pista senyalitzada que 

va fent llaçades, puja força però la caminada es fa agradable perquè travessa un bosc amb grans arbres. 

47 min - Arribem al refugi de l'Oule (1830 m) al costat de la presa del llac d'Oule. 

 

57 min - Seguim per una pista que trobem a l'esquerra i que rodeja el llac, tenim el llac a l'esquerra, 

quan nosaltres hi vam ser estava bastant baix, però el paisatge és ple de vegetació. 

1h 15 min - La pista s’acaba a l'altra extrem del llac on es troba una cabana. 

1h 25 min - Passem pel costat de la cabana i als cinc minuts ens trobem amb la bifurcació. Per una 

banda hi ha el llac Bastan a 1:45h i, per l’altra, el llac Port Bielh també a 1:45h. Es pot escollir en quin 

sentit fer l’excursió circular, nosaltres pugem primer pels llacs Bastan i tornem per la vall del Port Bielh, 

seguint la GR-10, que va pujant fent una gran llaçada. 

1h 55 min - Passem al costat d'una cabana de pastor envoltada de prats amb moltes ovelles i 

descansem per esmorzar. 

2h min - Continuem la marxa seguint el camí fressat entre prats, puja bastant. Trobem indicacions de 

la GR-10 C, després trobem un altre indicador al llac Bastan: 30 min. 

2h 25 min - Trobem el primer dels tres llacs Bastan, aquest és l'inferior i és molt bonic, ple d'aigua i 

envoltat de vegetació, es rodeja per la dreta. 
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2h 45 min - Trobem el segon llac, el Milieu (2215 m) més maco encara, perquè és irregular fent 

braços d'aigua i la vegetació que li arriba a les vores. Al poc, el camí s'enfila força. 

 

Llac inferior 

Llac Milieu 
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2h 55min - Passem al costat del refugi Bastanet (2240 

m), enlairat, amb molt bona vista sobre el llac Milieu, tenen 

a fora una font, una tenda de campanya bastant grossa, 

serveixen menjar i una dutxa molt curiosa perquè és a l'aire 

lliure. 

3h 5 min - Continuant la ruta trobem el llac superior als 

peus del pic Bastan, hem pujat bastant i ja no trobem 

vegetació, veiem la forta pujada cap el coll Bastanet. 

3h 55min - Arribem al coll de Bastanet (2507 m) per 

una dura pujada, a l'esquerra veiem la pujada cap al cim i el 

camí que hem de seguir fins el coll de Caderolles i poder 

baixar per l'altra vall paral·lela a la que hem pujat. A l'altra 

banda del coll veiem el llac de Caderolles i continuant 

arribaríem al refugi Campana de Clouton (2225 m). Nosaltres anem a fer cim, el camí és fressat però 

molt aeri, s'ha d'anar en compte. 

4h 40 min - Arribem al cim del Bastan (2715 m), pedregós, amb una vista fantàstica de tota la 

vall que hem pujat, la del Bastan amb la seva verdor i els tres llacs i de la que baixarem, la del Port Bielh, 

un mar de muntanyes i un munt de llacs, preciós. 

5h - Baixem cap al coll de Bastanet de nou, per desviar-nos abans d'arribar en 20 min. de baixada a 

l'esquerra, i continuar per un camí fressat que franqueja fins l'horquette de Caderolles, als nostres peus 

tenim el llac de Calderolles, rodó amb diferents tons de blaus. 

5h 45 min - Arribem al coll de Caderolles (2495 m) al final puja bastant però és un tros curt, 

passem a l'altra vall. 

6h - Continuem la marxa cap a la vall, amb una vista esplèndida del llac de Port Bielh. 

 

6h 15min - Travessem una zona de roques. 

RRReeefffuuugggiii   BBBaaassstttaaannneeettt   

LLllaacc  PPoorrtt  BBiieellhh  ddeess  ddeell  

ccoollll  ddee  CCaaddeerroolllleess  
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6h 25min - Agafem el trencall a l'esquerra, molt a prop del llac Port Bielh (2203 m), nosaltres no 

arribem a la seva vora. 

6h 5min - Parem a dinar en un pedregam, amb vistes sobre els laguettes de Port Bielh i el Neouvielle. 

De totes maneres el temps que vam parar no està comptat a la ressenya. Continuem la marxa per forta 

baixada entre grans rocs per trobar el fons de la vall. 

6h 15min - Passem al costat d'un llac d'aigua marró, deixem una cabana a l'esquerra i continuem al 

costat dels petits llacs, el camí passa paral·lel al rierol de la vall. 

6h 40 min - Passem al costat d'una cabana metàl·lica, que deixem a la dreta, al costat hi ha un petit 

llac ple de joncs. El camí baixa herbat i tenim el rierol a la nostra dreta. Malgrat portem ja moltes hores 

caminant i el cansament es va notant es fa molt agradable caminar ja que entrem en un bosc de pins i a 

l'esquerra encara es pot veure el Bastan. 

7h 45 min - Tornem a trobar l'indicador que separa les dues valls (Bastan i Port Bielh). 

7h 50 min - Creuem el pont al costat de la cabana i fem un descans al riu (aquest temps tampoc està 

comptat a la ressenya). Continuem la marxa, però aquesta vegada rodegem el llac Oule per la dreta, 

trobem un munt de vaques. 

 

8h 30min - Hem acabat de rodejar el llac i ens trobem a la presa, continuem baixant per la pista. 

9h 10 min - Arribem al pàrking, ben satisfets. 


