
Balandrau i Puig de Fontlletera 

20-3-2019 

Integrants:Isabel Alcalde, Jaume Bertran, Josep Carbonell, Pep 

Comas, Joan Corbera, Toni Manuel, Josep M Martínez, Miquel Maymó, Tere 

Pinto, Ismael Porcar, Julià Pratginestós, Josep Roca, Josep Rodri. 

Distància: 9,03km, Temps: 4,55h, Temps en moviment: 2,48, Temp: 4 graus + 

Desnivell + 713m, Cotxe: 122km, Jaume Bertran, Ismael Porcar, Josep Roca. 

Ens trobem a les 7h del 

matí i sortim direcció a 

la C 17 fins a Ripoll, 

parem a prendre el cafè. 

Seguim direcció a 

Camprodon i a Tregurà 

parem un moment a la 

Fonda Rigà on 

encarreguem la taula 

per dinar. Seguim per la 

pista, està força 

malmesa, fins arribar al 

torrent de Fontlletera on 

aparquem.  

Són quarts de deu quan 

comencem a caminar. El matí és solejat amb una mica de vent fred. Estem a 2023m+, avui 

comencem l’any de Pirineu, tenim pujada des del començament, anem pujant i veiem els 

primers isards de la temporada. A les onze parem a esmorzar, estem a 2450 de alçada, unes 

vistes fantàstiques, a les dotze fem el cim del Balandrau, 2585 m + ens fem la foto 

reivindicativa LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS. 

 

 

Comencem a baixar per la cara nord i trobem algunes congestes de neu glaçades, hem de 
vigilar per no relliscar. 

Balandrau 2585m 

 



A l’arribar al coll de Tres Pics alguns decidim pujar al Puig de Fontlletera i la resta del grup 
baixarà pel PR de Fontlletera. Hem quedat que ens trobarem als cotxes.  
Pugem a bon ritme, realment les vistes són espectaculars ens fem les fotos. Al cim Puig de 
Fontlletera (2580m+) hi estem uns vint minuts. un matí esplèndit.  
Anem molt lleugers per fer la baixada, arribem als cotxes on tots ens estan esperant. 
Marxem a dinar a la fonda Rigà de Tregurà. Ens atenen molt bé, com sempre. 
La propera setmana anirem al Pla de Pujals o Costa Pubilla. Sortirem a les 7h del matí de la 
zona esportiva de Corró de Vall. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografies: Joan Corbera  Text: Miquel Maymó 

 

                                          Puig de Fontlletera 2580m 


