Balandrau i Fon
ntllete
era
17 de ma
aig de 2017
7

Integran
nts: Joan Corbera, Josep
J
M. Farnés,
F
Jossep M. Martínez, Miquel
Maymó,, Manel M
Molina, Ism
mael Porca
ar (i la N eret), Pep
p Pous, Ju
ulià
Pratgine
estós, Josep
p Roca i Josep Rodri
Distànc
cia projecta
ada: 7,57km
m amb alttures: 7,86k
km
Te
emps: 4,22h
h
Cotxe: 12
Desnive
ells: 554m Acumulat: 739m
23km Joseep Roca i Ismael Porca
ar

Ens trobem a les 7 del matí a Llerona i arrenquem
m per la C-17. Seguim
m per Ripolll, Camprodon,
Vilallong
ga de Ter, i Tregurà de dalt. Dessprés prenem una pista
a fins abanss de traves
ssar el pont de
Comencem
la Riberra de Fontlletera, on aparquem.
a
m a caminarr prop de lees 9 tocade
es després de
parar a la Fonda Rigà
R
de Treg
gurà. Anem
m a buscar directes
d
el camí
c
que vaa directe de
e la Collada de
Fontllete
era fins al Coll de Tre
es Pics. L’ú
últim tram el trobem nevat,
n
peròò pugem se
ense dificultat.
Avancem a diferen
nts ritmes i ens
e agrupem
m en arriba
ar al Coll. De
ecidim pujaar cap al Balandrau

(2.5
585 m). T
Trobem cla
apes de neu
n
durrant l’ascenns, que alguns vorege
em.
A arribem
a
al ccim a les 11h
1
i parem
m a
esm
morzar. Hem
m pujat esg
graonats i ens
e
ha permès trobar els amics de
Badalona d’enn Julià que havíem trobat
la setmana
s
paassada a l’a
aparcament de
les tines d’en Flequer. Avui
A
hi ha molt
m
mo
oviment d’eexcursionisttes, degut a
l’an
nunci de boona climatolo
ogia.
Tott seguit baixxem pel ma
ateix camí fins
f
al Coll de Trres Pics. En
E Julià i en
Ma
artínez opteen per retorn
nar pel matteix
cam
mí d’anada,, la resta puja directess al
Fon
ntlletera (2..581 m.) on
n hi arriben
n a
les 12 i ¼. Taal com s’an
nunciava a les
12 apareixen les boires que
q difumin
nen
la visió. En baixar rettornen per la
Serra dels M
Moros, qu
ue està com
c
enc
coixinada per l’herba, fins a la
Co
ollada de Fontlletera. Baixem pel
cos
stat dret dee la tanca i anem direcctes
a l’aparcamennt, on hi arrriben a la 1 i
1/4
4h i enss retrobem
m amb els
com
mpanys. Annem a la Fonda
F
Rigà de
Tre
egurà on ddinem. A la sobreta
aula
decidim
m que la propera setma
ana anem la
a Tosa des de
d Coll de Pal.
P Sortirem
m a les a 7 de Llerona.
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