El Balandrau
25 de juny

de 2020

Integrants: Isabel Alcalde, Jaume Bertran, Pep Casas, Josep Roca.
Distància: 10,500 Km, Temps: 5 h Temps en moviment: 4,15 h
Desnivell: 775m Temperatura mínima : 10 graus
Cotxes: 120 km Josep Roca
Com que dimecres era Sant Joan, aquesta setmana els Ginesters hem sortit el
dijous, però això de sortir fora del dia previst no té gaire requesta. Resulta que
només ens hi hem apuntat 5 i a la fi només hem sigut 4!
Tot i amb això ha estat una molt bona sortida d'un petit grup molt ben avingut !
Hem sortit de Granollers a les 7 del matí i hem fet cap fins al bar de la
Gasolinera de Ripoll on hem pres un cafetó i hem continuat camí cap a Tregurà
on arribàvem a les 9 del matí i demanàvem taula per dinar a la fonda Riga.
Hem parat el cotxe a i hem començat a caminar al Collet de Font Lletera a 1/4
de 10 del matí, sortint de 1.950 m d'alçada.
A les 10, 45 arribàvem al Coll de Tres Pics a 2.400 m d'alçada i allà hem
esmorzat.

Al llarg del camí hem vist molts ramats d'isards i hem sentit molts crits de
marmotes,
Finalment hem arribat al Balandrau
de 2.585 m d'alçada, a 3/4 de 12h. El
cim era ben ple, amb un grup
d'excursionistes de la nostra edat i
una parella que feien travessa. Feta
la foto de rigor i contemplant la
munió de cims que es veuen des
d'allà hem tornat pel mateix camí on
hem pujat.

Quan hem sigut al Coll dels Tres Pics hem decidit que, donada l'hora i l'estat del
temps, ens estimàvem més deixar el Font Lletera per una altra ocasió i hem fet
cap al cotxe, on hem arribat a 3/4 de 2 del migdia i amb unes quantes gotes de
pluja que ja ens anava atrapant !

Hem dinat a la Fonda Riga, avui a la carta (ens han dit que no tenien menú del
dia ! ), molt ben servits però a un preu un pel exagerat !
Els quatre gats que formàvem avui el grup hem acordat que el proper dimecres
dia 1 de juliol anirem a les Penyes Altes del Moixeró ! Sortirem a les 6 del matí
de la zona esportiva de Les Franqueses i anirem a dinar a Ventolà.
Fotografies: Pep Cases
Text :Isabel Alcalde amb l'ajuda d'en Josep Roca

