
Pics de Perafita i Monturull 
21 de juliol de 2021 

 

Assistents: Isabel Alcalde, Jaume Bertran (i la Fei), Karin Bruy, Pep Casas, 

Joan Corbera, Mercè Font, Carme Guri, Josep M. Martínez, Esteve Mogas, 

Ismael Porcar, Pep Pous i Josep Roca. 

Distància: 11,50 km  Desnivell acumulat: 822 m+   Temps total: 6 h   

Cotxes: Josep M. Martínez, Josep Roca i Jaume Bertran 170 Km  

 

Ens trobem a les 6,30 del matí a la zona 
esportiva de Corró. Sortim per la C-17 en 
direcció a Ribes de Fresser, continuem cap a la 
Cerdanya i, a Martinet, parem a prendre un cafè. 
Agafem la LV-4036 cap a Lles i Arànser, i 
després per pista asfaltada (encara que trobem 
un bon tram de carretera en obres) fins a 
l’estació d’esquí nòrdic. Creuem el refugi Prat 
Miró, que ens queda a l’esquerra, i seguim fins a 
l’àrea de lleure de la Font de les Pollineres, on 
deixem els cotxes.  

 

Iniciem la caminada a tres quarts de 
deu. Estem a 2.130 metres, fa un sol 
agradable i la temperatura és de 
setze graus. Seguim un corriol marcat 
com a GR 11.10 pujant per un petit 
rierol, fins al refugi dels Estanys de la 
Pera, que sembla tancat. Després de 
fer algunes fotografies als estanys i 
contemplar de lluny la ruta que hem 
de fer avui, seguim les marques cap a 
la dreta i comencem a enfilar-nos fins 
al port de Perafita,  fronterer amb 
Andorra, a 2.586m d’alçada. Són 
gairebé dos quarts de dotze i decidim 
aturar-nos a esmorzar. 

 

Seguim pujant fins arribar al cim del 
Perafita, a 2756 metres. El dia és força clar 
i podem contemplar espectaculars vistes 
d’Andorra, la Cerdanya i de tot el Pirineu. 
Ens fem una primera foto de grup amb la 
senyera estelada per reivindicar un cop 
més la INDEPENDÈNCIA del nostre país. 

Després baixem cap al Coll de la Claror, 
despenjant-nos amb molta precaució pels 
rocalls esquistosos. 

  



Quan arribem al coll, cinc membres de la colla (el 
Pep Pous, l’Ismael, la Carme, el Josep Maria i la 
Isabel) prefereixen baixar cap als estanys i retornar 
als cotxes, mentre els altres set decidim continuar, i 
iniciem l’ascens al Monturull. 

 
La pujada és carregosa, i en molts moments ens cal 
grimpar amb les mans per superar els esglaons plens 
de pedres i roques. Fa un bon sol i la temperatura ha 
pujat uns quants graus. Fa calor. 
 

 

 

Força cansats, arribem a l’esplanada que hi ha al 
cim del Monturull. Amb 2761 metres d’alçada, és 
el punt que separa la Cerdanya, l’Alt Urgell i 
Andorra. Són tres quarts de dues del migdia. 
Felicitacions i fotografia de grup, també amb 
l’estelada. 

Baixem pel coll de Monturull, i en poca estona 
arribem al Pic Nord  (2662 m). Baixem per la 
Serra Airosa fins arribar a prop del bassot de 
Claror, i seguim riu avall. Agafem un camí que 
segueix el curs de l’aigua, però una mica elevats a la dreta del riu. Travessant prats clapejats per 
curiosos i bells exemplars de pi negre, arribem a l’àrea de Pollineres, on tenim els cotxes, i 
retrobem els companys que ens hi esperen. Són ja les 4 de la tarda, i dinem de carmanyola en 
unes taules de granit, quan comencen a caure gotes. Comentem que no ha sigut una sortida gens 
fàcil, però ha resultat fantàstica.  

La propera setmana anirem a la Covil i al Cim del Pla de Pujals des de Campelles. Ens trobarem a 
les 7 del matí a la zona esportiva de Corró. Tornarem a dinar 
en un restaurant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fotografies: Joan Corbera i Pep Casas 
        Text: Pep Casas 


