
 

Perafita i Monturull 
22 d’agost 2012 
 

Integrants: Josep Carbonell, Joan Corbera, Carme Guri, Jaume 
Montan, Josep Oranias, Ismael Porcar,  Julià Pratginestós,  Josep 
Roca, Josep Rodri i la “Neret” (tot i que es  gossa) 
 

Distància: projectada 10,4 Km. Temps: 4 h 30 min. Desnivells:  830 m  
Cotxes: 174 Km. Ismael Porcar i Julià Pratginestós. 
 

Ens trobem a les 6 h. a Llerona, esperem 
una mica l'arribada de Josep Oranias i 
ens dirigim cap a Ripoll, la Molina i 
Martinet de Cerdanya per la N-260. A la 
sortida de Martinet agafem un desviament 
a la dreta en direcció a Lles i a uns 9 km. 
abans d'arribar ens desviem a l'esquerra 
cap Arànser. La carretera és estreta però 
ben asfaltada fins les pistes d'esquí 
nòrdic El Fornell a 1880 m d'altitud. 
Continuem per una pista sense asfaltar 
que es dirigeix al refugi de Prat de Miró 
(2000 m) en un estat bastant més 
malmesa del que recordàvem de la 
nostra darrera visita, aixecant un gran 
núvol de pols degut a la important 
sequera que estem patint . Al cap de 12 
km. arribem a Pollineres (2040 m) on 
deixem els cotxes i comencem a caminar 
cap al refugi dels Estanys de la Pera a 2 
km., aquest recorregut és molt agradable 
i sobretot gratificant per la frescor de la 
zona, sota pins i sobre prats d'herba per 
la qual discorren multitud de petits rierols 

que hem de travessar amb força freqüència, 
alguna petita cascada d'aigua ens sorprèn per fer 
encara més agradable la caminada i més encara 
avui que és un dels dies més calorosos d'aquest 
estiu. Durant la suau ascensió, el GR11-10 pel que 
anem travessa la pista forestal en diverses 
ocasions. Arribem al refugi que deixem a la nostra 
esquerra. Ja ha desaparegut el bosc i continuem la 
nostra ascensió al Perafita. Avui la temperatura és 
alta, però una suau i fresca brisa fa més suportable 
l'ascensió. A mitja ascensió, en una zona planera 



ens aturem a 
esmorzar re-
prenent tot 
seguit cap al 
cim del Pera-
fita amb l’ex-
cepció d’en 
Josep Ora-
nias i Josep 
Carbonell que 
decideixen no 
continuar l'as-
censió i gau-
dir de la zona 
on estan amb 

observacions i recorreguts curts i anar descendint fins als cotxes. La resta continuem fins 
al cim del Perafita (2.752 m), gaudim de la impressionant panoràmica que ofereix aquest 
indret, fem les fotos de record i comencem el descens per fer el sifó obligat per arribar al 
Monturull (2.761 m). Aquest descens, és bastant incòmode amb algun punt de certa 
dificultat a causa de la gran quantitat de pedres grans i soltes que conformen aquesta part 
de la muntanya, dificultat que posa de manifest la petita (encara no te l’any) nova 
acompanyant “Neret” que protesta una mica al veure que no pot seguir fàcilment les 
nostres passes i l’hem d’ajudar a 
salvar algun escull. La calor i l'esforç 
físic converteixen aquesta segona 
part en un petit infern per algun dels 
components que desapareix amb un 
agradable bany a l'Estany de la 
Pera. Finalment ens retrobem a 
l'aparcament amb els dos que van 
optar per suavitzar l'excursió i al cap 
d'uns minuts van arribar els 
banyistes. Després de la cervesa de 
muntanya i com que  pràcticament 
eren ja les tres de la tarda, vam decidir anar a dinar a Ca l'Anna a Ventolà, on no hi ha 

problema per l'hora. Ens 
atenen com és habitual i vam 
decidir per la propera setmana 
anar al Puigmal des de 
Fontalba. Sortirem a les 6:30 
dels Gorcs. 
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