Fitxa excursió SECCIÓ DE MUNTANYA La Massa CCV

Indret: Pic de Perafita (2.752 mts.) des dels
Estanys de la Pera i coll de Sant Vicenç

Data: 2 i 3 de juny
de 2018

Temps aproximació amb cotxe: 2 hores 50
minuts fins a l’aparcament e Les Pollineres

Temps de caminar (orientatiu): 5 hores
sense comptar les aturades (els dos dies)

Grau de dificultat: fàcil

Desnivell: 600 metres (desnivell acumlat)
Distàncies: 9,2 quilòmetres (anar i tornar)

Responsables i telèfons de contacte:
Petits i Grans Villassar i Toni Hosta (609 47 50 41)
Horari:
DISSABTE: 11:00 aparcament de La Quintana
14:00 aparcament de Les Pollineres. Dinar
17:00 refugi dels Estanys de La Pera
DIUMENGE: 08:00 llevar-se. Esmorzar
09:00 inici excursió
16:00 final excursió
Material: És imprescindible portar:
 botes de muntanya
 roba d’abric: softshell, polar, samarreta tèrmica
 impermeable
 cantimplora
 frontal
 gorra i ulleres de sol (trobarem neu)
 guants, protecció solar i buff
 bastons de muntanya (els adults)
 menjar: cal dur tot el menjar del cap de setmana menys l’esmorzar de diumenge
Itinerari:
Des de Martinet agafem la carretera de Lles i Arànser. En meitat d’una corba tancada a la
dreta trobarem les indicacions del desviament a Arànser. Quan arribem a Arànser seguim
les indicacions dels Estanys de la Pera fins que ens trobarem en l’aparcament de
l’estació d’esquí Nòrdic d’Arànser. Allà s’acaba la pista asfaltada i es converteix en un
camí en no massa bon estat, pista recomanada per un vehicle alt o tot terreny, que ens
conduirà fins les Pollineres.
Pugem un tros pel camí que va al Refugi dels Estanys de la Pera, un cop creuat el riu
Moll a l’esquerra tenim els indicadors, seguirem les marques blanques-vermelles del GR
11/10 o unes de grogues .Anirem guanyant alçada tot contemplant els petits salts d’aigua
i el curs del riu que anirem seguint, creuarem diferents rierols i dos cops el camí del
refugi.

1.15 Km Trobarem un petit salt d’aigua, (cascada), a la nostra dreta i continuarem pujant.
1.48 Km Arribem al camí del Refugi i trobarem un pal indicatiu, (WP direcció refugi)que
ens fa ana r al dreta tot creuant el riu. En uns 10 minuts arribarem al refugi.
1.86 Km Arribem al Refugi dels Estanys de la Pera, passem pel costat en direcció al camí
i uns 50 m. més avall a la dreta del GR veurem unes pedres amb els indicadors del GR.
Seguim pel corriol anant buscant les marques blanques-vermelles, en ocasions s’ha
d’intuir per on anar, però no te pèrdua ja que vas veient per on s’ha d’anar pujant.
El corriol arriba a una zona d’aiguamolls Hi ha trams en que el camí queda desdibuixat,
però intuïm per on hem d’anar ja que veurem que hem d’anar pujant en diagonal davant
nostre al fons de la vall. Anem buscant el camí que envolta el circ dels estanys i que ens
dirigeix al coll de Sant Vicenç, (WP coll de Sant Vicenç).
3.41 Km Coll de Sant Vicenç, és el punt on estem el la frontera de Catalunya i Andorra,
davant nostre tenim Andorra, en el fons de la vall veiem algunes poblacions així com tots
els seus cims als fons. Davant mateix tenim l’Estany de Perafita del que flueix el riu
Perafita que un tram paral·lel al GR 11/10. Immediatament a la nostra dreta tenim el Pic
de Sirvent, a l’esquena tota la Cerdanya i el Cadí i a la dreta el pic de Perafita. Deixem el
GR que continua cap Andorra i anem a l’esquerra en direcció al Perafita, anem per un
corriol que tot sovint es desdibuixa i anem guanyant alçada tot seguint la línia fronterera
fins que arribarem al Pic de Perafita, també anomenat de la Truita.
4.66Km Estem en el Pic de Perafita (2752 m), aprofitem per reposar una estona i gaudir
del paisatge que ens envolta. Al peus tenim els Estanys de la Pera, darrera el cims
Andorrans , a l’esquerra el Pic del Sirvent , en front la Cerdanya i el Cadí i a la dreta
mateix el Coll de Claró i el Pic de Monturull.
La tornada la fem pel mateix camí tenint com a referència inicial el Coll de Sant Vicenç, ja
que el corriol queda desdibuixat, a partir d’aquí anem baixant fin que arribem al pla de
l’Estany gran de la Pera, en el WP Estanys, deixem el GR i busquem el corriol que ens
porta a l’Estany gran de la Pera, estem just sota el pic de Perafita, però en el tapa el bloc
granític de davant. Anem vorejant l’estany fins que trobem el desguàs que alimenta a
l’estany petit de la Pera, seguim el corriol al costat del riu fins que arribem al camí del
refugi, seguim i estem a l’Estany petit de la Pera, una mica més avall trobarem l’indicador
per on em vingut. Desfem el camí fins l’aparcament del Refugi de les Pollineres.Pradell
(2115m) ubicat en la pista per on passa el GR-11 fins al refugi de cap de Rec (1956m).
Depenent de com estigui de cansada la canalla podem baixar per l’altre vessant del Pic
de Perafita i anar a parar al Coll de Claror i tornar al refugi.
Nº assistents:

Valoració:

