
Perafita 
5 d’agost de 2009   
 

Integrants: Josep Carbonell, Alfons Carrera, Pep Comas, 
Josep Maria Farnés, Carme Guri, Jaume Muntan, Josep 
Oranias, Ismael Porcar, Josep Roca i Jaume Ventura 
 

Distància: 8’95 Km. amb altura 9’38   -   Temps 4h. 10 min.  
 Desnivells: total 768 m. acumulat 790 m.   -    Cotxe:  348 Km.    Ismael Porcar i Josep Roca 
 
 

Ens trobem als Gorcs. 
Hem decidit pujar al 
Perafita i el Monturull. 
Sortim a les 7’20 del 
matí, i prenem la C-17 a 
la Garriga, fins que ens 
desvien per les obres 
cap a Torelló i Borgonyà 
(A la tornada no ens 
desviaran). Recuperem 
la C-17 fins a Ripoll i 
després anem cap a 
Ribes de Fresser, on 
recollim en Josep Roca, 
després ens hem desviat 
per la variant que passa 
per Planés. Seguim per 
Alp i Martinet, on recollim 
l’Alfons Carrera. Continuem la ruta per Arànser, on agafem un pista asfaltada fins a 
l’inici de les pistes d’esquí nòrdic. Aquesta esdevé de terra i passa pel refugi de Prat 
Miró, allà trenquem cap al refugi de les Pollineres on aparquem. Comencem a caminar 
a les 10’25 i prenem un camí marcat amb rectangles grocs amb el número 1, que 
travessa diversos rierols i ens porta directes al refugi dels Estanys de la Pera, on a les 
11’10 hi esmorzem a l’ombra d’uns pins negres, acom-
panyats d’uns cavalls que no ens deixen tranquils. 
Contemplem els cims de Perafita i Monturull i la ruta que 
volem fer. Arrenquem al cap d’un quart d’hora i comencem 
a pujar amb una bona marxa. Seguim uns indicadors grocs 
amb el número 16 que ens condueixen al Collet de sant 



Vicenç. Unes pedres 
apilades ens marquen 
el camí fins al cim del 
Perafita (2752 m.), on 
hi arribem una mica 
més tard de dos 
quarts d’una. Ens 
adonem que seguir i 
completar l’excursió 
prevista pujant el 
Monturull acabaríem 
al voltant de les 4 de 
la tarda. Es decideix 
fer la fotografia de 
conjunt i retornar pel 
mateix camí. De 
baixada ens desviem 
per l’Estany de la 
Pera.  
Durant tot el recor-
regut hem trobat 
nombrosos excursio-
nistes. A l’arribar a 
l’esmentat estany s’in-
crementa l’afluència. 
N’hi trobem alguns 
que estan dinant i 
d’altres més nombro-

sos que es  banyen en un ambient molt familiar. Sorprèn diversos pares amb nens 
molt petits penjats amb bosses al seu coll, i així com a l’esquena.  
Uns grups dels nostres s’ha avançat i els retrobem en un rec, on alguns aprofiten per 
posar els seus peus en remull. Allà ens retrobem i baixem fins a l’aparcament i optem 
per anar a dinar a La Rosaleda a Martinet de Cerdanya. Per acabar hem decidit la 
propera setmana anar a Noufonts i el Pic d’Eina. Sortirem a les 6 dels Gorcs.  

Text: Josep Maria Farnés   
Fotografies: Ismael Porcar 


