
Estanys de la Pera i Pic de Perafita - La Cerdanya- Pirineus 
Orientals 
 
Data: dies 26 i 27 de novembre de 2011 
 
Participants: Pili Inostroza i Toni Coll.  
 
Ascensions: Pic de Perafita o Tossal de la Truita (2.752m.) 
 
La Cerdanya és certament una comarca atípica, a cavall de dos Estats, de dues 
Províncies i de dos vessants dels Pirineus, però amb el sentiment de formar part d’una 
Catalunya. En els seus prop de 1.100Km2 aplega massissos, serres i muntanyes ideals 
per la pràctica excursionista. 
 
Tot i no esser de les comarques que visitem amb més assiduïtat, al llarg dels anys hi 
hem anat fent diverses excursions que ens han proporcionat un bon coneixement 
d’aquest territori. Fonamentalment les ascensions als quatre grans cims que superen 
els 2.900 metres d’alçada i esdevenen el sostre de la Cerdanya: Carlit de 2.921m., 
Puigpedrós de 2.914m., Puigmal de 2.913m. i la Tossa Plana de Lles de 2.910m. ja 
ens varen donar una gran visió del conjunt. 
 
Les travesses “Cavalls del Vent” i “Camí dels Bons Homes” ens varen apropar a cims 
com la Tossa d’Alp de 2.536m. i Penyes Altes de Moixeró de 2.279m. a més de visitar 
les Serres del Cadí. Per altra part els circuits de raquetes de neu ens mostraren les 
rodalies del refugi de Cap de Rec i la zona de La Molina fins el veí cim de Puigllançada 
de 2.409m. 
 

 

 

 
El cap de setmana passat varem tornar a fer excursió per la Cerdanya, essent la zona 
escollida el circ dels estanys de la Pera, situat al extrem Nord-Occidental d’aquesta 
formidable comarca. L’aproximació la férem el dissabte dia 26, atansant-nos al poble 
de Lles i prenent com a base la casolana fonda Domingo, exquisidament gestionada 
pel senyor Josep Antoni. 
 
El diumenge de bon matí, desprès d’esmorzar, anem amb el vehicle per la carretera 
asfaltada de Lles fins el refugi Cap de Rec i tot seguit continuem per la pista, que per 
sort encara restava oberta al trànsit rodat. Passem a frec del refugi del Pradell i 
arribem a l’àrea del Pla i Font de les Pollineres 2.135m, on aparquem el cotxe. 
 



 
 

 
A quarts de deu iniciem la caminada, anem pel GR 11.10 que puja per la Bagueta de 
la Pera seguint el riuet Arànser i creuant a cops la pista tancada del Refugi dels 
Estanys de la Pera. Passem prop dels estanys, que ja presenten la superfície de les 
aigües mig gelada i també anem pel mig de bosc de pi negre amb molts rastres de 
neu. 
 
A partir del refugi la catifa de neu es va generalitzant i els pics del Coll de la Barra, 
Monturull, Perafita i del Sirvent llueixen els seus mantells emblanquinats. Un 
espectacle de caire hivernal en plena tardor en un dia molt clar absent de núvols i amb 
el cel intensament blau.  
 

 
 

 
Pas a pas seguim amunt cap el Collet de Sant Vicenç 2.573m. A quarts d’una del 
migdia l’ultrapassem i continuem ascendint per l’ample llom que desprès de creuar el 
Port de Perafita, s’enfila decidit fins el cim del Tossal de la Truita o Pic de Perafita. 
Restem al cim quasi una hora gaudint de la solitud del lloc i de la grandesa de l’horitzó. 
 

 


