Fontllletera-Vallter 2000 i Vallter 2000-Fontlletera
20 d’octubre de 2010
Integrants: Josep Carbonell, Pep Comas, Joan Corbera Josep Maria
Farnés, Jaume Muntan, Josep Oranias, i Josep Roca
Distància: projectada 10’31 Km, amb altures 10’70 Km. Temps 5’05 h
Desnivells: total 638 m. Acumulat 788 m
Distància: projectada 10’82 Km, amb altures 11’02 Km. Temps 5’24 h
Desnivells: total 651 m. Acumulat 747 m. Cotxe: 125 Km. Josep Oranias i Josep Roca

Ens trobem tots als Gorcs a les 7 del matí. Prenem la ruta habitual a la Garriga per la
C-17 fins a Ripoll. Seguim Sant Joan de les Abadesses, Camprodon i al trencall de
Tregurà parem els dos cotxes per organitzar la travessa. El cotxe integrat per Josep
Roca, Joan Corbera, Josep Carbonell i Jaume Muntan forma l’expedició que decideix
sortir des de Vallter 2000. L’altra expedició formada per en Josep Oranias, Pep Comas
i Josep Maria Farnés rep les instruccions, que els toca sortir de Fontlletera. Quan
coincidirem ens canviarem les claus del cotxe i de tornada ens trobarem al restaurant.
Els que anem a Fontlletera parem a la Fonda Rigà de Tregurà de Dalt per encarregar
la taula. Quan arribem al revolt de la Coma de Fontlletera aparquem. Comencem a
caminar a ¼ de 10 i pugem pel dret, esbufegant, fins al Puig de Fontlletera (2575 m).
Fa molt fred Hi arribem a 10’41 h. Fem la foto de rigor i seguim per la carena de la
Serra del Catllar. Fem el Puig de Mantinell (2566 m) a les 10’49, Seguim per la carena
fent diversos cims. Un de 2603 m (?) i el Puig de la Canal Mala de 2558 m a les 12’34.
A partir d’aquest punt a l’estar nevades les Borregues optem per seguir un camí molt
marcat en direcció al coll de la Marrana. Preocupats per no trobar l’altre grup, seguim
sense parar. Cridem i pitem. Quan arribem a les 12 del
migdia decidim esmorzar damunt d’unes pedres enmig de
la neu sota de les Borregues. Mentre l’altra colla fa el
mateix a dalt del mateix cim, a una mica més de 560
metres de distància. Quan comencem a intuir que no els
trobarem optem per
pujar al cim nevat.
Quan ens hi acostem
trobem en Joan Corbera i en Josep Roca que
ens mostren, amb retrets, la seva mateixa
preocupació. Intercanviem les claus i seguim
el trajecte pel Coll de la
Coma de l’Orri, Coll de

la Marrana, refugi d’Ulldeter. Arribem a l’aparcament a les 14’19 h.
L’altra colla comencen a caminar a les 9’07 h. i curiosament coincidim en el mateix
trajecte que hem de fet de tornada. Coll de la Marrana a les 10’20 h. Continuen pel
Coll de la Coma de l’Orri, i segueixen carenejant. Pugen al cim nevat de les Borregues
(2675 m) on hi arriben a les 12 h. Hi decideixen esmorzar i també hi fan la seva foto.

Segueixen baixant per la carena i al cap d’una
estona es parteix el grup. Un parell seguiran la
ruta prevista i l’altre parell torna enrere a la
nostra recerca. Ens retroba tal com he comentat. Tenen la intenció, sinó coincidim, de recollir
els seu cotxe i poder fer d’enllaç entre els dos
punts on tenim els cotxes aparcats. En Josep
Carbonell i en Jaume Muntan passen per sota
del Puig de Fontlletera a les 13’26 h. i segueixen fins al Coll dels Tres pics, pel camí que
porta a la collada de Fontlletera, fins a l’aparcament que hi arriben a 2/4 de 3 del migdia.
Ens ha fet un dia esplèndid. Amb sol i una gran
claredat. Hem repassat els cims nevats. El fred
s’ha fet notar i hem trobat quantitat d’aigua
gelada amb caramells. Quan es retroben els
quatre components de l’expedició van fins a la
Fonda Rigà on els estàvem esperant feia
només uns 5 minuts. Al restaurant tenim una
taula rodona apunt i ens atenen encara millor
de com ens tenen acostumats. A la sobretaula
comenten les aventures de la recerca. Segurament l’excursió d’avui ens servirà de llissó per
properes sortides. Ens adonem que la culpa
ningú la vol i segurament tots n’hem estat una
mica culpables. Per la propera setmana anirem
a la Gallina Pelada i sortirem a les 7 del matí
dels Gorcs.
Text: Josep Maria Farnés
Fotografia: Joan Corbera, i Josep M. Farnés

