Balandrau i Puig de Fontlletera
7 de maig de 2014
Integrants: Vicenç Catafal, Pep Comas, Joan Corbera, Josep M.
Farnés, Miquel Maymó, Jaume Muntan, Ismael Porcar (i la Neret),
Julià Pratginestós, Josep Roca, Josep Rodri i Salvador Vilà
Distància: Projectada 7,32 Km i amb altures 7’62 Km. Temps 4’23 Desnivells: 568 m.
Acumulat: 795 m. Cotxe:. 103 Km. Miquel Maymó, Ismael Porcar i Josep Roca

Ens trobem a les 7 del matí als Gorcs i arranquem cap a la Garriga per agafar la C-17.
Seguim per Ripoll, Setcases i Tregura, i prenem una pista fins després de travessar el
pont de la ribera de Fontlletera, on aparquem. Arrenquem a les 9 pel camí de Fontlletera
i trobem gran congestes de neu que l’envaeixen. En arribar al refugi forestal de Tregurà
iniciem l’ascens per la costa Rubí i seguim pel serrat de Granollers fins al Balandrau
(2.585 m). Hem avançat a diferents ritmes. Tres de la colla s’han singularitzat ben aviat.
La resta hem fet pinya i hem pujat agrupats. Al voltant de les 11 hem esmorzat a dalt de
cim. Després hem iniciat el descens fins a la coll de Tres Pics (2.407 m). Hem decidit,
pel bon ritme de temps i la congesta del camí de baixada, arribar-nos al Puig de
Fontlletera. La primera intenció ha estat pujar agrupats. Fins i tot ens hem sorprès
d’aconseguir-ho al primer tram. Hem arribat al cim de Puig de Fontellera (2,581 m) a 2/4

d’1. Hem baixat per la serra dels Moros bastant
dispersats. Alguns hem anat fins a la font Lletera i
hem seguit un tram del camí. Després uns han baixat
pel camí habitual fins a prop d’una bassa i han baixat
després de la congesta, i uns altres hem baixat
directes cap al cotxes. Hem arribat a 2/4 de 2. Alguns
s’han remullat amb les fresques aigües del
Fontlletera. Anem a dinar a la Fonda Rigà on l’hem
concretat d’anada. A la sobretaula hem brindat a la
salut d’en Vicenç Catafal que el passat 3 de maig va
complir 76 anys, que ningú diria per la seva vitalitat, i
ens ha convidat amb els extres amb motiu dels seus
50 aniversari de casament. Després hem decidit que
la propera setmana anem a la Tossa d’Alp. Sortirem a
les 7 dels Gorcs.
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