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Ascensió a dos cims termenals entre el Principat d’Andorra i la Baixa Cerdanya, en
itinerari circular a l’entorn dels estanys de la Pera, per vessant cerdà.
També són accessibles pel vessant andorrà, en un itinerari més exigent per
llargària i desnivell, partint de les Escaldes i visitant les valls de Madriu i de Claror.
És un itinerari fàcil, llevat del pas entre els dos cims pel coll de Claror on ens caldrà
ajudar-nos amb les mans en alguns punts.
Resulta peculiar, no pas únic, aquest itinerari on la majoria dels topònims tenen
doble denominació segons la cartografia que es consulti.
Accés
A Martinet, des de la N-260 prenem la LV-4036 en direcció a Lles, Músser i Arànser.
Passat el quilòmetre 7 la deixem a mà esquerra per la d’Arànser, que atenyem al
cap de dotze quilòmetres. Ens en resten sis fins a l’estació d’esquí de fons on
prenem una ampla pista, apta per a tota mena de vehicles, que en cinc quilòmetres
més ens deixa a l’àrea d’esbarjo de les Pollineres. En total vint-i-tres quilòmetres
des de Martinet.
Alternativament (poc més llarg) podem accedir-hi des de l’estació d’esquí de Lles al
Cap del Rec, per una altra pista.
Cal tenir en compte que les pistes romanen tancades a la circulació entre octubre i
maig.
Les Pollineres (2135m)
Refugi forestal, font, estanyol, àmplia zona d’esbarjo i aparcament. La pista
continua fins als estanys de la Pera i el refugi, però és tancada al públic.
Prenem el camí als estanys de la Pera i el port de Perafita, seguint l’itinerari 1 dels
Senders de Cerdanya (senyals grocs numerats) i el GR 11.10 (senyals blancs i
vermells), vers el NW. Hi ha rètols indicadors.
Caminem per sender molt fressat en pendent entre suau i moderat per entremig
d’una pineda esclarissada, pel costat del riu del Molí que creuem a gual diverses
vegades.
Passat el bonic Salt d’Aigua del Planell Gran o de la Truita, on el riu salva la
graonada prèvia als estanys, atenyem la pista. La seguim uns metres i la deixem
per un camí a mà dreta que fa drecera fins al refugi.
Refugi dels Estanys de la Pera (2353m)
Guardat entre juny i setembre, propietat de la FEEC.
Situat al bell mig del circ lacustre que conformen les serres d’Airosa, Mitjana i
Sirvent.
El mot «Pera» no prové de la fruita del perer, sinó de la denominació catalana
antiga de «roca» derivada del llatí «petra», com tants altres topònims compostos:
Peracalç, Peralta, Peralba, Peramola, Peratallada,...i Perafita, o «petra ficta», pedra
clavada a terra, termenal.

Des d’aquest punt podem albirar tant el camí que hem recorregut com el que ens
resta per fer.
El port de Perafita és molt evident vers el NNW. Hi ha rètols indicadors i el camí és
senyalitzat (GR) i fressat. El pendent mai passa de moderat.
Port de Perafita o Collet de Sant Vicenç (2573m)
Pas natural entre Andorra i la Cerdanya fou durant anys un dels camins del
contraban: els «paquetaires» transportaven aquells articles que en funció de la
situació interessaven a França o Espanya, amb els andorrans d’intermediaris.
Aquí deixem el GR que, pel estanys i riu homònims baixa a les Escaldes.
Carenegem per terreny herbós, on el sender es desdibuixa, guiats per fites
escadusseres. Enfilem per l’ample esquenall del cim, ja per camí més definit.
Tossal de la Truita o Pic de Perafita (2752m)
Coronat per un piolet amb bústia i gran nombre de fites escampades arreu del
planell cimer. S’hi atalaien bona part dels cims de la Cerdanya, Andorra i del Pallars
Sobirà. És el punt més alt de la Serra Mitjana que delimita les valls de Claror i de
Perafita.
Desconeixem l’etimologia de «Tossal de la Truita», però a la cartografia andorrana
se l’anomena «Monturull», tal com es coneix a la catalana el cim veí. Més
entenedora resulta la denominació de «Pic de Perafita» atesa la resta de topònims
andorrans a peu de cim (port, estanys i riu).
Baixem (SW) al coll de Claror en direcció al veí cim del Monturull. El camí, prou
definit, esquiva els obstacles del crestall. En un punt potser ens caldrà ajudar-nos
amb les mans. El pendent és fort.
Coll de Claror o dels Clots de la Tora (2572m)
Des d’aquest punt és possible escurçar l’itinerari baixant directament (E) a la Bassa
de Claror. Pel camí hem pogut observar el canvi en la natura del rocam, passant del
granit del Tossal de la Truita a l’esquist, més fosc i rogenc, del Monturull.
Enfilem per l’altre vessant. Aquí el crestall és més rost i pedregós i el camí menys
evident. Ens cal ajudar-nos amb les mans més sovint. Amb tot són grimpades
curtes i fàcils en terreny poc exposat. Hi ha senyals antics de pintura i algunes
fites, però cal estar-hi atent.
Monturull o Torre dels Soldats (2760m)
Cimal ample i planer coronat per un vèrtex geodèsic, al bell mig de la Serra
d’Airosa.
Carenegem (SE) per l’ample esquenall de la Serra d’Airosa baixant al coll de
Monturull i remuntant el suau perfil fins al proper turó, coronat per un vèrtex,
passat el qual trobem a mà esquerra, ben fitat, el camí de retorn.
Serra d’Airosa, cota 2661
Davallem pel camí ben definit i fitat que flanqueja la Serra d’Airosa fent un gir de
180º (NW) fins a la Bassa de Claror.
Bassa de Claror (2466m)
Estanyol al peu del coll homònim. Un indret molt recollit i tranquil al peu dels pics
de Peguera i Monturull. Recull les escorrenties de la Serra d’Airosa i, pel torrent de
Claror, les lliura al riu del Molí.
El camí a partir d’aquí és difús. La coma s’obre en direcció als estanys de la Pera.
Seguint pel seu vessant esquerre aniríem a l’estany Gran dels de la Pera. Nosaltres
anem pel dret on aviat trobem fites i, més endavant, camí fressat que ens mena a
creuar el torrent de Claror. Continuem llavors pel seu marge hidrogràfic esquerre.
El darrer tram de camí torna a desdibuixar-se però, seguint el curs del torrent,
baixem a l’estany Petit.

Estany Petit de la Pera (2305m)
Solament ens cal retrocedir uns metres per la pista per recuperar el camí d’anada
per retornar a les Pollineres.

