
EL PARAIGUA, 2014 - 2015 

Pic de Perafita i contraforts del Cadí Occidental 

 

Desplaçaments: cotxes particulars, sense llançadores 

Distància de Barcelona a l’inici de l’excursió: 190 Km. Total Km 412, tunel 23.32€  per vehicle. 

Caixa comuna de la despesa dels cotxes organitzats: 35 € per persona. 

Hostalatge: “Hotel La Glorieta”              www.hotelhostallaglorieta.com                                                             

        C/ Camí de la Seu S/N       LA SEU D’URGELL        preu pensió completa: 55 € 

Porteu: Dinar de motxilla del dissabte, cantimplora, capellina, paravents, binocles, i 

roba per si fa fred. També tot el que us sembli necessari per fer nit. 

 

 

Horari dissabte: 

7:00 h    Estació de Renfe de Barcelona Sant Andreu Arenal, qui surti de Barcelona i 

rodalies. 

10:15 h   El punt de trobada descrit més avall, havent esmorzat. Inici de la caminada. 

Itinerari amb cotxe fins a l’inici de l’excursió 

Des de Barcelona agafeu la C-58 fins a Terrassa i aquí es pot continuar per la mateixa 

fins a Manresa o agafar directament la C-16/E-9 en direcció al Túnel del Cadí. Passat 

aquest, s’ha de seguir en direcció a La Seu d’Urgell i arribar fins a Martinet. Just 

passat el poble agafarem un trencall a la dreta que indica Lles i Aranser.  Nosaltres 

hem d’anar a Aranser i seguir més enllà, fins a l’estació d’esquí nòrdic d’Aranser 

anomenada El Fornell. De Martinet a l’estació d’esquí d’Aranser són uns 18 Km de 

carretera asfaltada, i aquest serà el punt de trobada. Queden 5 Km de pista una mica 

pedregosa fins a les Pollineres, lloc on comença la caminada. 

Itinerari de l’excursió:    Les Pollineres (2150 m), refugi dels llacs de La Pera (2.335 m), 

port de Perafita (2.573 m), Pic de Perafita (2.752 m). La tornada és pel mateix camí. Si 

algú creu que no pot fer l’excursió sencera, pot quedar-se i esperar a que la resta torni. 

Desnivell: 602 m. Recorregut: 8 Km. Temps estimat: 5:30 h sense comptar aturades. 

Característiques: Des de les Pollineres fins al refugi dels Llacs de la Pera anirem per 

un sender marcat pel mig del bosc i al costat del riu del Molí. A l’alçada del refugi 

s’acaba el bosc i comença el prat. Des d’aquest punt anirem pujant suaument cap al 

port de Perafita. Des del port es pot gaudir d’una vista magnífica de 360º: cap Andorra 

i el Pirineu francès, cap a la Cerdanya, el Cadí i la Serra d’Ensija i també el Montsec.  

Seguim amb pendent més pronunciada fins el Pic de Perafita, on tornarem a gaudir de 

Etapa nº 3 - Dissabte, 18 d’Octubre de 2014 

Pic de Perafita 

 

http://www.hotelhostallaglorieta.com/


la magnífica panoràmica si fa bon temps. La constitució geològica d’aquesta zona és 

de granit (roca ígnia) i esquistos i gneis amb abundant ferro (color vermell). També es 

pot apreciar l’erosió glaciar i especialment les restes de morrenes glaciars (igual que 

l’any passat a la Vall de la Llosa). 

 

Horari diumenge: 

8 h   Esmorzar a l’Hotel Glorieta 

9 h   Sortirem en cotxe fins el pont de la Palanca (La Seu d’Urgell) on comença la 

caminada. 

13:45 h  Dinar, a l’Hotel Glorieta 

Itinerari de l’excursió   Pont de la Palanca (680 m), Cal Cinca (725 m), la Collada (910 

m), carretera de la Bastida (838 m), La Bastida d’Hortons (954 m), turó de Cantacorbs 

(981 m), rec de l’Olla (741 m), torrent de Casanoves (702 m) i Pont de la palanca (680 

m) on finalitza la caminada..    

Desnivell acumulat; 375 m.   Recorregut: 9,5 Km.  Temps: 3,30 h sense comptar les 

aturades 

Característiques.  És un camí que al principi discorre entre prats, per enfilar-se 

després cap a la collada passant pel mig de pins i roures. Des de la Collada baixarem 

cap al riu de la Color on podrem veure alguns exemples de roques metamòrfiques. En 

aquesta zona tots els materials son de trànsit entre l’era primària i la secundària. Tot 

seguit pujarem al poble de la Bastida i des d’allà agafarem el GR-7, amb un pendent 

sostingut, que ens portarà al punt de partida passant per l’altre vessant de la 

muntanya. Es una passejada agradable entres prats i muntanya. 

Responsables: Teresa Ma Correig i Quim Nogués 

 

QUESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS 

També es pot anar a l’hotel el divendres al vespre (el preu de la mitja pensió és d’uns 

38 €). Heu de trucar directament a l’hotel i demanar pel Sr Jaume Formenti, advertint-li 

que sou del grup del Paraigua. 

Per a l’organització dels ocupants dels cotxes i la reserva de places a l’hotel contacteu 

amb la Teresa Ma i el Quim, preferiblement per correu electrònic     

tcorreig@gmail.com      encara que també podeu fer-ho per telèfon 932139674. 

Feu-ho abans de dilluns 13 d’Octubre a les 10 h de la nit. 

Trameteu un missatge clar i concís, tot indicant quin dia o dies anireu i si podem 

disposar del vostre cotxe. 

Nota: Aquest cap de setmana a La Seu d’Urgell es celebra la fira de Sant Ermengol 

Etapa nº 4 - Diumenge, 19 d’Octubre de 2014 

La Bastida d’Hortons 
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