Mirador del Pla de Llet 2.144m (Cerdanya – Alt Urgell)
Data: dissabte 16 de març de 2019
Km: 8,30

Hores totals: 4,20

Desnivell acumulat: +308m

Participants (15): Pepe Vázquez, Joan Aubia, Maria Antònia Llaberia, Toni Coll,
Pili Inostroza, Joan Marquès, Maria Alías, Joan Gassol, Montse León, Joan
Maria Boada, Rosa Maria de Vidiella, Josep Mariné, Maria Cinta Prats, Meli
Carrilero, Lluís Díaz.
Últim cap de setmana d’hivern. Dissabte 16 pugem amb els cotxes de bon matí
fins l’estació d’esquí nòrdic d’Aransa, a la Cerdanya. Com que fa setmanes que
teníem les reserves fetes, no podíem preveure que la neu hagués minvat tant i
ens hem trobat l’estació tancada i que molts trams del recorregut no tenien neu.
Tot i això hem decidit deixar les raquetes i fer l’itinerari a peu. Prenent com a
punt de partida el refugi del Fornell, a 1.890m, seguim les marques del circuit 6
que puja suaument entre un bosc orientat a llevant. Les restes de neu, sovint
glaçades, obliguen a parar atenció per tal d’evitar una relliscada. El pendent és

Restes de neu entre bosc

Coll de Queralt

moderat i anem progressant sense problemes. Fem cap a un primer replà i el
bosc s’obre, és el coll de Queralt. Continuem amb poc pendent pel llom de la
carena i en menys de dues hores som al punt culminant: el Mirador del Pla de
Llet, de 2.144m d’alçada, inclòs a la llista del 100 Cims. Un monument de
formigó amb una escultura metàl·lica assenyala l’indret, que com el nom indica

Bar, Toloriu i Serra del Cadí

Tossa Plana de Lles (dreta)

és un bon mirador just en el límit comarcal: al sud-est, l’Alt Urgell, els poblets
de Bar i Toloriu i tancant-t’ho tot, la impressionant muralla nevada de la cara
nord de la serra del Cadí. Al nord-est, la Cerdanya, tancada al nord per la
carena fronterera amb el Principat d’Andorra que inclou des de la Tossa Plana
de Lles (2.905m) al Monturull (2.761m). Cap a l’est s’obre la plana ceretana
limitada per la Tossa d’Alp i el massís del Puigmal. El dia és clar i sense vent,
el sol llueix fort en una primavera avançada. Restem una hora gaudint del
panorama i reposant forces. Encabat, fem la baixada retornant al coll de

Baixada per pista

Refugi Prat Miró

Queralt i prenem una pista (circuit 4) que puja lleugerament i dóna un ampli
retomb fins el refugi de Prat Miró i des d’allí, la baixada definitiva fins el Fornell i
els cotxes.
La majoria farem nit a la fonda de Pas de la Pera al poble d’Aransa i a l’endemà
farem una visita guiada, al costat del poblet de Mussa, a www.rocaviva.cat, un
espai místic d’escultures en granit al mig d’una roureda. Després baixarem a
Martinet a veure el Parc dels Búnquers de Martinet (www.bunquersmartinet.net)
interessant vestigi força desconegut de la postguerra.
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