
El Balandrau i Puig de Fontlletera  
15 d’abril de 2015 
 

Integrants: Josep Carbonell, Vicenç Catafal, Joan Corbera, Josep 
M. Farnés, Miquel Maymó, Manel Molina, Julià Pratginestós i Josep 
Roca, Josep Rodri i Salvador Vilà  
 

Distància: Projectada 7’66-8'77 i amb altures 7’86-8’90 Km. Temps: 4’47-4’26 hores. 
Desnivells: 552 m. Acumulat: 742-558. Cotxe: 122 Km. Miquel Maymó i Josep Roca 
 

Ens trobem a les 7 del matí a Llerona i 
arrenquem per la C-17. Seguim per Ripoll, 
Setcases i Tregurà, i prenem una pista fins 
després de travessar el pont de la Rribera 
de Fontlletera, on aparquem. Comencem a 
caminar a les 9 tocades després de parar a 
la Fonda Rigà de Tregurà. Ens hi trobem la 
colla de Sabadell que inicien l’ascens pel 
Serrat de Granollers. Nosaltres anem a 
buscar directes el camí que va directe de 
la Collada de Fontlletera fins al Coll de 
Tres Pics. En Josep Carbonell opta per 
coronar els Tres Pics i tornar al Coll. La 
resta trenquem cap al Balandrau (2.585 m) 
on hi arribem a les 11 i ¼ i tenim l’amistós 
encontre amb la colla de Sabadell. Mentre 
ells marxen, nosaltres hi esmorzem. Tot 
seguit baixem pel mateix camí fins al Coll 
de Tres Pics.. Allà mentre Vicenç Catafal, 
Josep Carbonell, Josep M. Farnés i 
Salvador Vilà opten per retornar pel mateix 
camí d’anada, la resta puja directes al 
Fontlletera (2.581 m.) on hi arriben a ¾ d’1. 

Després re-
tornen per la 
Serra dels Mo-
ros fins a la 
Collada de 
Fontlletera i 
baixen directes 
a l’aparcament, 
on hi arriben a 
la 1’50 h. L’altre 
grup en arribar 
a la Collada de 
Fontlletera se-
guim el camí i 
voregem el 
Turó de la 
Bersola per 
retornar al 
cotxes. Hi 



arribem uns 20 
minuts abans dels 
altres i ens passa 
pel camí una bona 
colla de cavalls 
degudament mun-
tats. Ens ha fet un 
magnífic dia i ens 
ha calgut travessar 
diverses congestes 
de neu. Anem a la 
Fonda Rigà de 
Tregurà on dinem. 
A la sobretaula 
decidim que la 
propera setmana 
anem la Tosa des 
de Coll de Pal. 
Sortirem a les a 7 
de Llerona. Ens 
acomiadem de la 
colla de Sabadell 
que hem compartit 
menjador. 
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