
Circuit català de raquetes de neu: Arànser (Cerdanya) 

  
Data: Diumenge 20 de febrer de 2011 

  
Participants: Sabina Díaz, Joan Gassol, Encarna Hidalgo, Jordi Mariné, Quim 
Barriach, junt amb altres amics com Elena Güell. 
  
Temps total: 4 hores            Distància: 12 km      Desnivell acumulat: 560 m 

  
Tot i la manca de neu en el primer tram de la prova del Circuit català de 
raquetes de neu organitzada per la Unió Excursionista Urgellenca, vam poder 
gaudir d’un dia esplèndid a les pistes d’esquí nòrdic d’Arànser. Tot això és va 
veure complementat amb unes fabuloses vistes de l’espectacular vessant 
septentrional de la serra del Cadí adeleitant-nos amb la màgia de 
l’excursionisme amb raquetes de neu.  
  

 
 

  
A les 9 del matí es dóna la sortida des del refugi del Fornell als 150 participants 
de la XXVII Copa Catalana d’Esquí de Muntanya de la FEEC i a les 9:45 és el 
torn dels prop de 100 raquetistes d’inciar el circuit des del refugi del Fornell 
(1.850 m aprox) fins els estanys de la Pera seguint un camí perfectament 
marcat entre el bosc i que va pujant gradualment sense gaire dificultat. Els 
primers 20 minuts no és necessària la utilització de raquetes, i un cop posades 
ens veiem amb la necessitat de tornar-les a treure en algun tram on la quantitat 
de neu és tan minsa que ens trobem la muntanya completament a la vista. 
Donada la perillositat d’una zona gelada bastant extensa, ha estat instal·lada 
una corda per poder-nos agafar sense risc, a més de la supervisió de dos 
voluntaris de l’organització. 
  



 

 

  
Arribem al Pla de les Pollineres (2.135 m), on es troba l’avituallament i així els 
participants podem agafar forces renovades. Agafem el camí de l’esquerra cap 
als estanys de la Pera, zona on el tou de neu augmenta afavorint la progressió 
amb raquetes. A meitat de camí ens trobem el Salt del Planell Gran, una 
cascada que està completament congelada. Finalment arribem a l’Estany Petit 
de la Pera (2.310 m), tancat a ponent pel Pic de Monturull (2.761 m). Ara ja 
només queda desfer el camí i fruir del sensacional paisatge que ens envolta. 
Un cop finalitzada la prova es procedeix al sorteig de material esportiu i un 
generós pica-pica així com l’entrega de guardons als esportistes. 
  

 
  
Podeu veure a continuació el perfil, dades i altres detalls tècnics de la sortida, 
així com baixar-vos el track del recorregut. 
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1502203  
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