Serra del Catllar (Puig de Fontlletera i Borregues)
14 d’octubre de 2015
Integrants: Vicens Catafal, Joan Corbera, Miquel Maymó,
Jaume Muntan, Ismael Porcar (i la Neret), Julià Prtaginestós,
Josep Roca i Salvador Vilà
Distància: Projectada 11’69 amb altures 11’90 Km. Temps: 5’35 Desnivells: 656 m.
Acumulat: 760 m.
Cotxe:. 125 Km. Ismael Porcar i Josep Roca

Sortim de Llerona a les 7 amb previsió del temps dolenta, a l’ arribar a la cruïlla de
Tregurà decidim anar tots junts i canviar la sortida. Anirem a les Borregues passant per
el Puig de Fontlletera. Al passar per Tregurà de Dalt reservem taula per dinar a les 15 h.
Per la pista deixem la boira enrere i surt un dia esplèndid.

Deixem els cotxes a la Coma de
Fontlletera a les 9,15 h. fred viu només 5
graus. Alçada 2.040 m. Comencem a
caminar direcció al coll dels Tres Pics, 1 h
8 minuts amb 366 m guanyats d’alçada.
Trobem un pastor que vigila les vaques i
xerrem una estoneta seguim cap el primer
cim Puig de Fontlletera ho aconseguim a
les 11,05 h 2581m i portem 3,5 km
esmorzem dalt el cim, i seguim cap a les
Borregues, a l’arribar a la serra del Catllar
en Vicens, en Jaume i en Salvador, es
dirigeixen cap els cotxes, els altres
seguim amunt arribem al cim a les 12,40
h amb 6 km i 3,20 h de caminar, les fotos
de record i anem avall de presseta,
passem per el Coll dels Tres Pics a les
13,55 h. Retrobant els companys després
de 5,35 h de caminar, a les 14,35h, ells
arriben als cotxes a les 13,10h.

Cap a dinar, la taula ens espera a la fonda
Rigà de Tregurà de Dalt. Sortida
espectacular tots estem força cansats
però molt satisfets.
La setmana que ve anirem a Castellar de
N´hug. Sortirem a les 7 de Llerona.
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