Balandrau
8 de setembre de 2010
Integrants: Joan Corbera Josep Maria Farnés, Jaume Muntan, Albert
Porcar, Ismael Porcar, Josep Roca i Jaume Ventura
Distància: projectada 7’41 Km, amb altures 7’62 Km. Temps 3’11h
Desnivells: total 546 m. Acumulat 579 m.
Cotxe: 120 Km. Josep Roca/Josep Maria Farnés i Ismael Porcar

Ens trobem a Llerona a les 7
del matí. Prenem la C-17 a la
Garriga. Passem per Ripoll
on s’incorpora en Josep
Roca, amb el seu cotxe i
deixem el d’en Josep Maria
Farnés.
Anem
cap
a
Camprodon, Vilallonga de Ter
i Tregurà de Dalt, on al passar
per la Fonda Rigà hi reservem
taula. Seguim per una pista
amunt, fins arran del Torrent
de Fontlletera on aparquem.
Comencem la forta pujada a
un bon ritme fins a la Collada
de Fontlletera. Allà agafem el
camí que puja pausadament provinent del Collet de la Gralla. Aviat ens vindran a
saludar les boires i ens acompanyaran durant tot el matí. A les 10 h. arribem a la
desgavellada Font Lletera, on fem una parada i ens agrupem de nou. Passem pel Clot
de la Congesta, on observem els grans esvorancs a la pista, provocat per les pluges, i
seguim fins al Coll dels Tres Pics on hi arribem al cap de 20 minuts. Fem una parada
per contemplar els panorama, que dubtem poder admirar al cim del Balandrau, degut a
les boires que segueixen envaint la muntanya. Seguim per un sender marcat amb
pilons de pedres, amb una mena de cursa per arribar. Passem pels Tres Pics i seguim
fins al Cim del Balandrau (2584 m), on hi arribem esglaonats, una mica abans de les
11h. Allà ens trobem tres excursionistes de Vic, que ens informen que tenen un blog
de les seves excursions anomenat “Fer muntanya”. Esmrozem una mica més enllà.
Fem la fotografia de grup i contemplem el Torreneules, Fontalba (al límit de la boira), el
Camí del Enginyers i el refugi del Coma de Vaca. Després, vindrà un tranquil
excursionista solitari. Tot seguit comencem el descens. Tenim dubtes si baixem
directes, per la Coma de Granollers. Optem per retornar pel mateix camí, en part per la

boira baixa, que ens obliga a davallar en
grup. Portem una bona marxa. Al final,
quan hem de trencar cap a l’aparcament,
la boira en envaeix. Només baixem uns
metres i aquesta desapareix. Arribem als
cotxes a 2/4 tocats de 2. No tenim pressa
i fem tertúlia. Amb els cotxes anem a la
Fonda Rigà de Tregurà de Dalt on ens
tenen una taula rodona parada. És tret
segur i sortim reafirmant-nos-hi. A la
sobretaula decidim que la propera
setmana anirem al Casamanya d’Andorra.
Sortirem a les 6 dels Gorcs.
També es proposa per l’altra setmana anar al Puig Farinós i encara l’altra setmana
anar al Pedraforca.
Text: Josep Maria Farnés
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