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Famílies
i nens

Rutes de muntanya, senderisme i excursions
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circulars

Llacs, rius i
cascades

Català

Estanys de la Pera des de Pollineres
Passejada fins als estanys de la Pera a Lles de
Cerdanya, un clàssic de l’excursionisme familiar
a la Cerdanya (i amb raquetes a l’hivern)
Lles de Cerdanya, La Cerdanya, Lleida, Catalunya
Dificultat

Baixa

Temps total efectiu
Distància total

1:50h

5,4 km

Desnivell acumulat

275m

Altitud màxima

2.390m

Altitud mínima

2.140m

Punt de sortida / arribada
Població més propera

Font de les Pollineres

Lles de Cerdanya

Ruta patrocinada per Casa rural calRei, turisme
rural de qualitat a la gran vall dels Pirineus!
c/Travessera, 16 - 25726 Lles de Cerdanya
calrei@calrei.cat - 973 515 213 / 659 063 915
www.calrei.cat

www.rutespirineus.cat

|

info@rutespirineus.cat
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EDITORIAL ALPINA. Cerdanya. 1:50.000.

itinerari

inici / final

sentit de la ruta

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)
Punt de pas

Temps

Altura

Latitud

Longitud

1

Les Pollineres

0:00h

2.140m

42.4457920º

1.6100920º

2

Refugi Estanys de la Pera

0:45h

2.357m

42.4566140º

1.5989280º

3

Estany Gran de la Pera (superior)

1:00h

2.350m

42.4574070º

1.5948810º

4

Estany Petit de la Pera (inferior)

1:10h

2.310m

42.4555400º

1.5975140º

1

Les Pollineres

1:50h

2.140m

42.4457920º

1.6100920º

Sistema de coordenades geogràfiques. Datum Europeu 1950
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INTRODUCCIÓ
Itinerari circular de 5,4 km de longitud fins als coneguts estanys de la Pera. El punt de sortida i arribada
de la ruta és l’àrea d’esbarjo de la font de les Pollineres. Durant el tram de pujada fins al refugi i els
propis estanys seguim el sender de llarg recorregut GR 11.10, avançant per entre prats alpins i boscos
de pi negre. Fem la baixada per la pista de terra que comunica el refugi amb la font de les Pollineres.
Els estanys de la Pera constitueixen un dels indrets més visitats pels excursionistes a la Cerdanya. Aquests
dos estanys estan enclavats en un circ d’origen glacial on hi destaquen cims com el Monturull (2.759m) o
el pic de Perafita (2.752m), que es troba situat just per sobre de l’estany gran de la Pera (estany superior).

SABIES QUE...
La ruta que comunica Andorra i la Cerdanya pels estanys de la Pera i el coll de Perafita fou una de les
rutes d’evasió que seguiren els jueus i d’altres fugitius per escapar de la França ocupada durant la II
Guerra Mundial? El projecte “Perseguits i Salvats” -que ha impulsat la Diputació de Lleida- ha permès
recuperar i senyalitzar algunes d’aquestes rutes. La ruta entre la Cerdanya i Andorra pels estanys de la
Pera també ha estat utilitzada durant molts anys pels contrabandistes.

EL MILLOR D’AQUESTA RUTA
Descansar a la riba de l’estany superior tot admirant les seves aigües cristal·lines als
peus del pic de Perafita.
Gaudir d’un paisatge típic d’alta muntanya en una ruta que requereix de poc esforç
físic i que no presenta cap dificultat tècnica.

Estanys de la Pera des de Pollineres
© 2015 RUTES PIRINEUS. Tots els drets reservats

3

RUTESPIRINEUS

MÉS INFORMACIÓ
DURADA: Mig dia
TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 1:50h en total: 0:45h per pujar des del punt d’inici fins al refugi
Estanys de la Pera, 0:25h per visitar els dos estanys i 0:40h per tornar al punt d’inici de la ruta.
DESNIVELL ACUMULAT: 275m
DIFICULTAT TÈCNICA: Baixa. Es tracta d’una excursió sense cap dificultat tècnica.
ÈPOCA: Finals de primavera, estiu i principis de tardor.
CARTOGRAFIA: Cerdanya. 1:50.000. Editorial Alpina.
OBSERVACIONS: L’itinerari és adequat per fer amb nens: el camí és fàcil i presenta atractius molt variats. De
l’1 d’agost a l’11 de setembre opera un autobús llançadora que permet arribar a Les Pollineres tant des del
refugi de Cap de Rec (estació d’esquí nòrdic de Lles) com des del Fornell (estació d’esquí nòrdic d’Aransa).
La resta de l’any l’inici de la ruta a peu és al Fornell seguint l’itinerari senyalitzat Fornell - Pollineres (sender
1 de la xarxa de senders de Lles i Aransa), en aquest cas la ruta augmenta considerablement la longitud,
desnivell i exigència física.

COM ARRIBAR-HI EN COTXE / AUTOBÚS LLANÇADORA
A Martinet agafem la carretera LV-4036 en direcció a Lles de Cerdanya i Arànser. Podem arribar a l’àrea
d’esbarjo de la Font de les Pollineres, punt d’inici de l’excursió, des de Lles de Cerdanya o des d’Arànser.
Per arribar-hi des de Lles de Cerdanya, un cop arribem al poble, el creuem i seguim carretera amunt fins
al refugi de Cap del Rec, a l’estació d’esquí nòrdic de Lles (autobús llançadora).
Per arribar-hi des d’Arànser, poc abans d’arribar a Lles de Cerdanya hem de desviar-nos cap a l’esquerra i
agafar la carretera que ens porta fins al nucli d’Arànser -està indicat-. A Arànser girem a la dreta i continuem
muntanya amunt tot seguint les indicacions de l’estació d’esquí nòrdic d’Aransa fins al Fornell (autobús
llançadora)
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RECORREGUT
Comencem l’excursió a 1 l’àrea d’esbarjo de la font de les Pollineres (0:00h - 2.140m). En aquest punt
agafem un corriol que surt des de l’ampla pista de terra de Cap del Rec i que s’enfila muntanya amunt.
Aquest corriol està senyalitzat amb les marques blanques i vermelles del GR 11.10. També hi ha un senyal
vertical de Senders de la Cerdanya on s’indica “Estanys de la Pera” (sender número 1). El camí que seguim
remunta la vall del riu del Molí. Creuem la pista de terra que puja fins als estanys -per on proposem
realitzar la baixada- i anem guanyant altura a poc a poc. Avancem per entre prats d’alta muntanya i boscos
de pi negre que discorren paral·lelament al riu del Molí, que creuem saltant de pedra en pedra un parell
de cops. Seguim en tot moment els senyals blancs i vermells del GR 11.10.
Continuem avançant fins que arribem als peus d’una cinglera on hi ha un bonic salt d’aigua. Deixem
aquesta cascada enrere a la nostra dreta i seguim el nostre camí cap a l’esquerra fent una ziga-zaga en
fort pendent. Desemboquem de nou a la pista de terra que puja cap al refugi. Fem uns metres per la pista
i immediatament ens desviem a la dreta seguint altre cop les marques blanques i vermelles del GR 11.10.
Anem guanyant altitud de forma continuada avançant per un terreny molt agradable. Aviat veiem el refugi
a un centenar de metres de distància. Fem un últim esforç i arribem al 2 refugi Estanys de la Pera
(0:45h - 2.357m), un refugi propietat de la FEEC on podem fer un cafè, prendre un refresc o simplement
descansar una estona. Des d’aquest punt tenim unes vistes excel·lents de la vall del riu del Molí, que hem
ascendit, i de la serra del Cadí al fons.

D’ON PROVÉ EL NOM DE “PERA”?
Malgrat el que molta gent es pensa, en realitat el topònim “Pera” no deriva de la forma de pera
que pot semblar que presenta l’estany gran. El nom “Pera” deriva de la paraula “pedra”, que
antigament es col·locava com a senyal en punts de pas, indrets estratègics o límits fronterers
o territorials; val a dir que aquesta derivació lingüística també s’ha produït en d’altres topònims
catalans com Peramola o Peratallada.

Font: Ajuntament de Puigcerdà

Continuem la nostra ruta enfilant-nos per un corriol que surt des del costat NE del refugi i que guanya
altura ràpidament. És el camí (senyalitzat) que puja cap al coll de Perafita i Andorra. Després d’uns primers
metres en fort pendent, la pujada se suavitza i avancem per un terreny de pastura on és fàcil trobar-hi
ramats de vaques. Veiem el coll de Perafita al fons a davant nostre. Nosaltres, de moment, continuem
seguint els senyals blancs i vermells del GR 11.10. Arribem a un punt on observem com cap a la nostra
esquerra s’obre una depressió. Veiem diversos rierols que baixen des de la nostra dreta per aquesta
petita vall i s’escolen cap a l’esquerra. En aquest punt deixem a la dreta el sender de llarg recorregut
GR 11.10, que s’enfila cap al coll de Perafita, i nosaltres girem cap a l’esquerra (SO). Comencem a baixar
ara per un corriol que s’obre pas per entre els diversos rierols. Molt aviat veiem l’estany gran de la Pera
(estany superior) a davant nostre. Anem perdent altura progressivament fins que finalment arribem a la
riba de 3 l’estany gran de la Pera (1:00h - 2.350m). Aquest estany està situat just als peus del pic de
Perafita (2.752m) que podem admirar per sobre nostre. I si resseguim la cresta de muntanyes des del pic
de Perafita cap al SO, veiem el coll de Claror i el pic del Monturull (2.759m), un dels cims més populars i
coneguts de la carena fronterera entre la Cerdanya i Andorra.
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Després de gaudir del meravellós entorn de l’estany gran, reprenem la nostra ruta rodejant l’estany per la
seva riba en direcció SO. Al final de l’estany veiem un corriol que surt a la nostra esquerra i que baixa pel
costat d’un rierol, l’agafem. Caminem uns metres per aquest corriol fins que anem a parar a la pista de
terra que recorre tota la vall. Continuem de baixada per la pista i arribem a 4 l’estany petit de la Pera
(1:10h - 2.310m). Altre cop estem en un indret preciós. Observem la carena que uneix el pic de Perafita
i el Monturull a la nostra dreta. Des de l’estany petit de la Pera fem la tornada fins a les Pollineres per la
pista de terra, d’aquesta manera el camí de baixada és diferent. En alguns llocs, un corriol ens permet fer
drecera i anar enllaçant diversos trams de la pista. Al cap d’uns 40 minuts arribem altre cop a 1 l’àrea
d’esbarjo de la font de les Pollineres (1:50h - 2.140m), punt d’inici i final d’aquesta agradable passejada
pels estanys de la Pera.

QUÈ MÉS PODEM VISITAR?
Parc dels Búnquers de Martinet i Montellà
El parc dels búnquers de Martinet dóna a conèixer un element de la
història recent fins ara totalment desconegut. Els visitants realitzaran un
recorregut pels diferents búnquers i elements històrics acompanyats
d’un monitor. Es troba situat a 1 km de Martinet i ha esdevingut un reclam
turístic per la regió i pel municipi.

Casa del Riu de Martinet
La Casa del riu consisteix en una mostra museogràfica sobre els
ecosistemes fluvials: el curs principal del riu, el bosc de ribera i la fauna
associada. Complementant l’exposició hi ha una petita arbreda amb les
espècies vegetals més representatives del bosc de ribera i un itinerari
de natura dedicat a la llúdriga, un dels animals més emblemàtics dels
ambients fluvials.

Totes les rutes han estat realitzades sobre el terreny per RUTES PIRINEUS. Les rutes poden variar molt en funció de
l’època de l’any, de la neu i de les condicions meteorològiques. La senyalització (marques, panells, balises) que podem
trobar al llarg de la ruta també pot variar amb el temps. RUTES PIRINEUS no es responsabilitza de qualsevol mal ús
de les seves guies i recomana que cadascú sigui responsable i prudent a la muntanya. Així mateix, us convidem a
documentar-vos amb llibres i guies especialitzades per complementar la informació aquí descrita. Tots els temps són
efectius i prenen un caràcter orientatiu, no s’han tingut en compte les parades per petites que siguin. Per qualsevol
suggeriment, RUTES PIRINEUS us convida a enviar un correu a info@rutespirineus.cat.
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