Balandrau i Fontlletera
19 de juny de 2013
Integrants: Josep Carbonell, Vicens Catafal, Pep Comas, Josep M.
Farnés, Jaume Muntan, Josep Oranias, Ismael Porcar (amb la
Neret), Julià Pratginestós, Josep Rodri i Salvador Vilà
Distància: Projectada 6’85–6,065 Km i
amb altures 7’152-6.232 Km. Temps
4’15-3’33 Desnivells: 567-550 m.
Acumulat: 779-551 m. Cotxe: 110 km.
Josep Oranias i Ismael Porcar
Ens trobem als Gorcs a les 7. Després
de les salutacions iniciem l’excursió cap
a la Garriga, Ripoll, Setcases i Tregurà,
on prenem una pista fins al peu del
torrent que prové de la bassa de la
Collada de Fontlletera. Comencem a
caminar a les 9’20 h. pel costat dret de
la Ribera de Fontlletera. Passem per les
barraques de Fontlletera. Uns companys opten per pujar pel Serrat de
Granollers. En Josep Oranias retorna
aviat. En Pep Comas ens el retrobarem
just als Bugaders i pugem junts al cim
del Balandrau (2.585 m) on hi arribem a
les 11 i parem a esmorzar. Al cap d’una
estona completem la colla amb
l’arribada d’en Josep Carbonell. Mentre
pugem observem la colla de Sabadell,
que carenegen l’ascens al Fontlletera. Al cim s’incorpora una colla de Vic que compartim
informació. En iniciar el descens ens trobem als sabadellencs que fan el mateix camí,m
però
en
sentit
contrari. En arribar al
coll de Tres Pics en
Josep
Carbonell
retorna i la resta
pugem al Fontlletera
(2.581 m) on arribo a
2/4 d’1. Al cap d’una
estona iniciem el
descens directes fins
una mica abans de
la font de Fontlletera.
Després la majoria
decideix baixar pel
camí habitual. Amb
Pep Comas i l’Ismael
Porcar baixem directes obrint noves vies.
Observem a baix en

Carbonell
i
l’Oranias. Ens
retrobem tots
als
cotxes
prop de 2/4
d’1. Anem a
dinar a la
Fonda
Rigà
de Tregurà de
dalt. Dinem al
mateix menjador amb els
de Sabadell.
A la sobretaula decidim
que la propera
setmana
anirem a la
Tossa d’Alp
des de Coll de
Pal. Sortirem
a les 7 dels
Gorcs.
Text i fotografies: Josep M.
Farnés

