Les Borregues (Puig de Fontlletera i Serra del Catllar)
24 d’agost de 2016
Integrants: Carme Guri, Miquel Maymó, Manel Molina, Ismael
Porcar (i la Neret), Josep Roca,i Josep Rodri.
Distància projectada: 11,79 amb altures: 11,98k m Temps: 5’45h
Desnivells: 637m. Acumulat: 765m
Cotxe:125km. Ismael Porcar

Sortim, a les 6, de Llerona direcció la C17, Ripoll, Camprodon i Tregurà, seguim la pista
(en molt bon estat) fins l’inici de la sortida, ens trobem amb el Josep Roca que bé de
Pardines. Són les vuit, i preparem per sortir. Comencem a caminar a les 8,15h, estem a
2.040m, per un petit recorregut amb marques grogues,fins a la font de Fontlletera,
2.250m, surt poca aigua és l’últim punt que trobarem aigua avui. Tot seguit veiem una
família de marmotes parant el sol i les observem molta estona fins que s’amaguen, mes

endavant un isard ens vigila, realment preciós.
Seguim fins el Coll dels Tres Pics i ens
atrapa un jove ciclista amb bici, xerrem amb ell i
ens diu que vol anar al coll de la Marrana i
tornar per les Borregues. Girem a la dreta cap el
Puig de Fontlletera, arribem a les 10h portem
1,45h, 3,5km i estem a 2.581m. Dia esplèndid
de muntanya, fotos i bones vistes. Seguim per
la carena de la Serra del Catllar, fins la collada,
que decidim parar per esmorzar, ja portem
2,45h. Arrenquem per fer el cim de Les
Borregues i observem un ramat de perdius
blanques precioses, no aixequen el vol, marxen
caminant molt despresa fins perdre-les de vista.
Son tres quarts de dotze quan fem cim. Ja
portem 3,30h, 6,2km i estem a 2.693m.
Satisfacció amb tot el grup. Fotos mes vistes i
tornar cap als cotxes per on hem pujat. Ens
creuem amb dos nois de Girona, xerrem una
estoneta i seguim baixant mentre observem el
noi de la bicicleta al cim de Les Borregues. Al
arribar al cim del Puig de Fontlletera el ciclista
ens atrapa, ens fem fotos amb ell i diu que és
de

Banyoles. La baixada que fa és espectacular,
ens passa per el costat com una fletxa. En
arribar al Coll dels Tres Pics, agafem la pista
ample fins trobar la font, on ens refresquem i
seguim fins als cotxes. Arribem que són les
dues, satisfets i acalorats, 5,45h de caminar
per sobre 2000 metres és realment fantàstic.
Decidim anar a dinar a Cal Repuntxó. Tot bé
com sempre. La propera setmana anirem al
Puigmal per el pas dels Lladres. Sortirem a
les 6 de Llerona.
Text: Miquel Maymó
Fotografies:
Miquel Maymó i Ismael Porcar

