
Fontlletera–Mantinell–Canal Mala i Pastuira 
23 de setembre de 2009   
 

Integrants: Josep Carbonell, Joan Corbera, Josep Maria Farnés, 
Jaume Muntan, Ismael Porcar, Josep Roca i Jaume Ventura 
 

Distància: 11’43 Km. amb altures 13’42 Km. Temps 5’30 h. 
Desnivells: total 689 m. Acumulat 907 m.  Cotxe: 250 Km. Josep Roca i Ismael Porcar 
 

Ens trobem a les 6 del 
matí als Gorcs. Aprofitem 
per saludar-nos i marxem 
molt puntuals. Agafem la 
C-17 a la Garriga i seguim 
cap a Ripoll, on trobem 
nous desviaments per les 
obres. Continuem cap a 
Camprodon, Vilallonga de 
Ter i Tregurà de dalt, on 
prenem una pista forestal, 
per cert amb molt mal 
estat, també utilitzada per 
diversos boletaires. A 
l’altura del torrent de 
Fontllera aparquem. 
Comencem a caminar a 
les 8’12 fins a la collada 
de Fontlletera. El pendent 
és fort i s’obren diferents 
fronts fins al camí que ens 
porta al coll dels Tres Pics. 
Trobem la font Lletera 
amb un rajolí a través d’un 
canaló metàl·lic on el grup 
ens retrobem. Seguim la 
ruta fins al Puig de la 
Fontlletera (2575 m). El 
pendent torna a ser 
important. Una gran creu 
blanca d’alumini, situada 
damunt d’una pila de 
pedres, assenyala el seu 
cim. Hi arribem al voltant 
de les 10 hores i fem la parada per esmorzar. Ens arrecerem del vent que ens domina 
i seguirà bufant durant tot el trajecte. Ens obligarà a abrigar-nos. Seguim per la carena 
al Puig de Mantinell (2566 m). Al cap d’una estona, cap a les 11 del matí veiem una 
boira volàtil que avança a gran velocitat i ens plantegem iniciar el retorn. El vent i la 

boira seran els 
protagonistes cli-
màtics de la 
jornada. Ens do-
nem un marge de 
temps per decidir-
ho i seguim avan-
çant per la carena. 
Passem per la 
collada del Catllar i 



pugem al Puig de la Canal Mala (2558 m). Finalment, després de la darrera forta 
ascensió, a les 11’26 arribem al Puig de Pastuira o de les Borregues (2675 m) on ens 
tornem a agrupar al voltant del gran piolet, que ens assenyala el seu cim. Comentem 
el magnífic paisatge i en repassem les diverses excursions, especialment parlem del 
pic de l’Infern, Torreneules, Coma de Vaca, Costabona, entre altres. Encara seguim 
fins a un cim de la Coma de l’Orri de 2681 m i comencem el descens amb la intenció 
de deixar la carena, però els camins ens tornen a conduir al Fontlletera, on junts 
iniciem el descens. Mentre esperem retrobar-nos un grup s’arrecera sota una paret de 
pedres. Decidim baixar pel dret. El pendent és molt fort i, com veiem clar on ens 
dirigim, s’obren diversos fronts a diferents ritmes. Abans de les 2 ens tornem a trobar 
on decidim anar a dinar a la Fonda Rigà de Tregurà de dalt. Ens hi trobem ben acollits 
i ens serveix una noieta molt 
espavilada. El menú supera 
com sempre les expectatives.   
A la sobretaula decidim anar a 
el dimecres de la propera 
setmana al Costapubilla o al 
cim de Pla Pujal des de 
Campelles. Sortirem a 2/4 de 7 
dels Gorcs. 
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