Fitxa excursió SECCIÓ DE MUNTANYA La Massa CCV

Indret: cresta del Pic de Perafita fins els Tossal
Bovinar des dels Estanys de la Pera. Tossa Plana

Data: 17 i 18 de
juny de 2017

de Lles (2.913 mts.) des del refugi de cap de Rec
Temps aproximació amb cotxe: 2 hores 50
minuts fins a l’aparcament e Les Pollineres

Temps de caminar (orientatiu): dissabte
7 hores i diumenge 5 hores (aprox.)

Grau de dificultat: mitjà (pels horaris i la Desnivell: veure itinerari
llargada del trajecte de dissabte)
Distàncies: dissabte 18,3 qmts. diumenge
13 qmts.
Responsables i telèfons de contacte:
Pere Carrasco (609 30 46 21) i Toni Hosta (609 47 50 41)
Horari:
DISSABTE: hora de trobada a l’aparcament La Quintana (Vilassar de Dalt) 06:00
Aparcament de Les Pollineres per començar a caminar 09:00
Arribada al refugi de Cap de Rec: 18:00 (depenent de les parades)
DIUMENGE: inici excursió Tossa Plana de Lles 07:30
Arribada a l’aparcament de Les Pollineres on tenim el cotxe 15:30
Hi ha la possibilitat de escurçar els trajectes deixant un cotxe de suport en
algun punt de la pista de 6,5 quilòmetres entre Les Pollineres i el refugi de Cap de Rec,
apta per a tots els vehicles (algun tram de clots que es pot passar lentament) per on
passa el GR-11.
DIVENDRES: qui ho desitgi i no vulgui matinar tant dissabte, pot fer nit al refugi
dels Estanys de la Pera (a 50 minuts de l’aparcament de Les Pollineres). Preu: 28,50€
mitja pensió amb carnet FEEC
Material: És imprescindible portar:
 botes de muntanya
 bastons de muntanya
 roba d’abric: softshell, polar, samarreta tèrmica
 impermeable
 cantimplora
 frontal
 gorra i ulleres de sol
 guants, protecció solar i buff
 menjar: esmorzar de dissabte i dinar energètic per als dos dies a base de ganyips,
barretes, embotit, etc. Tenim reservat mitja pensió la nit de dissabte al refugi de
Cap de Rec (45,85€ en habitació de 4) o 38,50€ al dormitori general

Itinerari:
DISSABTE: fantàstica ruta sortint des de l’aparcament de les Pollineres (2135m) en la
que tot passant pels Estanys de la Pera (2357m) i la Bassa de Claror ens enfilarem al
Coll de Claror (2569m) fins al Pic de Perafita (2752m). Opcional: Pic de Monturull
(2759m) o Torre dels Soldats. Des del Perafita continuarem davallant fins el Port de
Perafita i ens enfilarem fins el Pic del Sirvent (2749m), des d’on resseguirem la fàcil i
horitzontal carena fronterera amb Andorra per la cresta de la Serra del Sirvent tot gaudint
d’unes vistes espectaculars de la preciosa vall andorrana de Madriu mentre assolim les
petites puntes que hi forma, diverses cotes secundàries i els cims del Pic de la Colilla
(2837m) i el Tossal Bovinar (2842m). En aquest punt de la carena començarem la
davallada pel Serrat del Cugots (2220m) o la Bassota de Setut fins arribar al ref. de
Pradell (2115m) ubicat en la mateixa pista per on passa el GR-11 fins al refugi de cap de
Rec (1956m).
DIUMENGE: voluminosa, la Tossa Plana de Lles o pic de la Portelleta és la segona més
elevada de la Cerdanya. La seva ascensió senzilla des de Cap del Rec (1956m), es veu
altament compensada pel formidable panorama de què es gaudeix des del cim. L'itinerari
s’inicia en dirección nord pasant per l’estany de l’Orri tot guanyant altitud de manera
constant fins a un primer planell, on augmenta sensiblement després i s'atenua a la part
superior, a l'inici de l'altiplà pedregós granític culminant . Sense més obstacles s'ateny el
cim de la tossa Plana de Lles (2913m), mirador immillorable de la Cerdanya, d'Andorra i
del Pirineu a ponent fins més enllà de la Maladeta. A migdia es domina el Cadí i el Baridà
i a llevant el panorama s'allarga fins al Canigó. Es baixa per un esquenall herbat amb
pins negres fins al peu de l'ample vessant sud de la muntanya. Senyals de pintura i
nombroses fites indiquen la ruta davallant fins al Pradell pasant per l’extens Pla de les
Someres amb restes d’una cabana i una pineda de pi negre fins al refugi de Pradell
(2115m) on emprenem em camí de tornada per una pista de 4 qmts fins a Les Pollineres
Nº assistents: 25

Valoració: multitudinaria excursió per la carena entre la Cerdanya
i Andorra que recordarem per l’extrema calor. Nit al refugi de Cap
de Rec.

