
Pic de Perafita i Monturull 
8 de juny de 2016 
 
Integrants: Vicenç Catafal, Joan Corbera, Miquel Maymó, Manel 
Molina, Josep Oranias, Ismael Porcar i la Neret, Julià Pratginestós,  
 

Distància projectada: 10,90km amb altures: 11.235 Km.                         Temps: 5’25 h     
Desnivells: 628m. Acumulat: ↑818m. ↓822m Cotxe:166km. Ismael Porcar i Josep Roca 

Ens retrobem amb el company Joan després del seu trekking al Nepal i sortim a les sis de 
Llerona, agafem la C-17 Vic, eix tranversal, Berga, túnel del Cadí, i Martinet, continuem per la 
LV-4036, cap a Lles i Arànser. Sempre pista asfaltada fins l’estació d’esquí nòrdic, aquí  acaba 
l’asfalt i comença una pista de terra en bon estat. Creuem el refugi Prat Miró que ens queda a 
l’esquerra i seguim fins  l’àrea  de lleure de les Pollineres estem 2.130m. Aparquem i ens 
preparem per començar són prop de tres quarts de nou i  el dia promet. Iniciem la caminada a 
tres quarts de nou, seguim un corriol marcat com  GR 11.10, marques vermelles i blanques  
seguint el petit rierol, fins el refugi que està tancat. Nosaltres seguin les marques cap a la dreta i 
comencem a enfilar-nos per anar a buscar el port de Perafita, lloc de pas cap Andorra, estem a 



la carena fronterera. Seguim endavant pel corriol marcat, fem reagrupament dalt el coll, ja 
portem 4,8km, 2hores, 2.586m d’alçada. 
Seguim pujant  fa sol i molt bon dia, fem el cim del Perafita a 
les 11h i esmorzem, fotos grup, vistes d’Andorra, tot el 
Pirineu i la Cerdanya. Espectaculars vistes de muntanyes 
andorranes. Fem dos grups:  Vicenç, Pratginestós, i Oranias 
retornen per el mateix camí de pujada. Els altres seguim fent 
la circular prevista, baixem cap el coll de la Claror, 
despenjant-nos amb atenció per ressalts esquistosos, són les 
11,30h, anem bé. Coll de la Claror amb carena a banda i 
banda. Iniciem l’ascens al Monturull, dos o tres ressalts, 
arribem a una espècie d’esglaó que superem amb les mans. 
El darrers cent metres de desnivell són molt drets, amb 
alguna dificultat i grimpada, arribem a la plana culminant el 
Monturull amb alegria. El cim és el vèrtex de Cerdanya, Alt 
Urgell i Andorra.  2.761m, són dos quarts d’una. Felicitacions 
i foto de grup. Baixem per Serra Airosa i en un moment 
estem al coll del Monturull.  El sender de baixada marcat amb 
pedrotes és dret i hem de vigilar no caure. Passem prop del 
bassot de Claror. I seguim el riu avall. Ens  trobem la pista 
que ve del refugi i tornem a trobar les marques de GR, i el 
corriol de pujada del matí. Continuem baixant fins l’àrea de 
lleure de  Pollineres. A l’arribar són les dues i deu, 11 km una 
sortida fantàstica. Retrobem els companys que estaven 
esperant-nos. Ells han fet nou Km i mig, mitja hora menys de 
caminada. Molt bona sortida. Un dia extraordinari. Decidim 
anar a dinar a la fonda Biayna de Bellver de Cerdanya.  La 
propera setmana anirem a La Vall d’Incles , Andorra . 
Sortirem a les 6 de Llerona. 
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