Fontlletera i Balandrau
10 d’octubre de 2012
Integrants: Josep Maria Farnés, Jaume Muntan, Julià Pratginestós,
Ismael Porcar (i Neret), Josep Roca, Josep Rodri i Salvador Vilà
Distància: Projectada 6’968 Km i amb altures 7’245 Km. Temps 3’48
Desnivells: 564 m. Acumulat: 796 m. Cotxe: 124 km Ismael Porcar i Josep Roca
Sortim de Llerona a les 7,00 i anem cap a la Garriga per anar cap a Camprodon i
Tregurà on fem una parada tècnica i
encarregar el dinar. Després prenem la
pista fins al torrent que prové de la
bassa de la Collada de Fontlletera. A les
9 i 1/4 comencem a caminar directes
fins el camí que puja al Coll de Tres
Pics. Ens adonem que hi ha canvi de
plans de pujar primer al Balandrau,
doncs trenquem per avançar pel dret
per la Serra dels Moros. Seguim el filat
d’una tanca. Aviat comença la cursa i
ens anem distanciant. Trobem les
restes d’una vaca encara amb la pell i
els ossos. Arribem al Puig de Fontlletera
(2.581 m) a 2/4 d’11, parem a esmorzar
i aprofitem per repassar diversos indrets, des del refugi de Coma de Vaca,
el Torreneules, la Coma del Clot, Roc
Colom, Costabona i Canigó entre molts
altres. Fa un dia molt clar, però
observem que els núvols comencen a
aparèixer. Després baixem seguint els
pedrons i corriols marcats fins al Coll de
Tres Pics. L’Ismael acompanya fins al camí de retorn i dona les instruccions al Salvador
per
arribar
a
l’aparcament.
La
boira
baixa
ens
atrapa, però, per
sort, no ens la
tornarem a trobar.
Els quatre primers
se’ns distancien. Hi
ha pressa per veure
qui arriba primer.
Arribem al Balandrau
(2.585 m) a les 12
del migdia. Després
de
gaudir
de
l’esplèndid
observatori, baixem
directes pel Serrat
de Granollers. El
Jaume Muntan porta

un ritme excel·lent i
ens
desapareix,
malgrat vol que el
seguim. Empaitem,
com
podem,
en
Josep Roca. Al final
baixem pel dret fins a
l’aparcament.
Hi
arribem al voltant de
la 1 del migdia.
Descobrim que en
Salvador Vilà no hi
és.
Gràcies
als
telèfons
mòbils
establim
contacte
després
d’una
complicada recerca.
L’anem a buscar
amb un cotxe, doncs
porta les claus de l’altre vehicle. Quan el trobem retornem a l’aparcament i en Julià
Pratginestós aprofita l’espera per collir una bona colla de
rovellons. Quan ens retrobem i ens enlluerna amb els resultats,
hi ha una fugida espectacular. Després d’un dubte entre anar a
buscar bolets o anar a dinar, s’opta per anar a la Fonda Rigà a
dinar. Ens atenem com ens tenen acostumats i a la sobretaula
decidim que la propera
setmana anem a les
Penyes Altes del Moixeró
des de Riu de Cerdanya.
Sortirem a les 7 de
Llerona.
Text: Josep Maria Farnés
Fotografies: Josep Maria Farnés i Ismael Porcar

