
Puig Cerverís i Balandrau des del Coll de 
Meianell 
1 de setembre de 2021 

 

 

Assistents: Jaume Bertran (i la Fei), Josep Carbonell, Pep Casas, Pep Comas, Joan Corbera, 

Mercè Font, Toni Manuel, Josep M. Martínez, Esteve Mogas, Ismael Porcar i Josep Roca. 

Distància: 10, 98 km Desnivell acumulat: 663 m Temps total: 4 h 40 min  

Cotxes: Josep M.Martínez i Jaume Bertran 107 Km 

  

Ens trobem a les 7 del matí a la zona esportiva de 
Corró. Sortim per la C-17 en direcció a Ribes de 
Freser, on trobem els companys Josep Roca i Josep 
Carbonell, prenem la pista que va a Tregurà fins al 
coll de Meianell, on deixem els cotxes. 

 

 

 

Iniciem la ruta a les 9 del matí. Estem a 1966 
metres, fa sol, però ens abriguem perquè l’aire 
és fred. Pugem fàcilment fins al Puig Cerverís 
(2208 m) seguint les tanques, per un prat 
pedregós sense gairebé cap arbre. Hi arribem 
a les 10, i ens fem la primera foto de grup amb 
la senyera estelada.  

 

 

 

 

Continuem pujant, seguint sempre la 
carena. A la collada de la Canya ens 
aturem a esmorzar. Els del grup B (Pep 
Comas i Josep Carbonell) van fent el 
mateix al seu aire. Arribaran més o 
menys fins a aquest punt i després 
tornaran enrere. 

 

 

 



 
A les 12 fem cim al Balandrau (2584 m). El dia és clar i la vista de 360º és espectacular. Segona 
fotografia de grup amb la senyera estelada per exigir la INDEPENDÊNCIA del nostre país.  
 

Sempre que pugem al Balandrau no 
podem deixar de parlar dels 9 
muntanyencs que hi van deixar la vida, 
a causa del mal temps, el gener de fa 
20 anys. Per a tots ells, el més sentit 
record. 

Tornem desfent el mateix camí de 
pujada, però desviant-nos per l’esquerra 
del Puig Cerverís. Una lleugera boira 
baixa imprevista ens despista i fem una 
mica de marrada per arribar al punt de 
partida. Arribem al coll de Meianell 
abans de les dues del migdia, on ens 
esperen els companys del grup B. 

Anem a dinar a cal Cesc, al càmping de 
Ribes. Com sempre, molt ben atesos. 

La setmana que ve anirem al Pic de 
l’Infern des de Vallter. Ens trobarem a les 
6 del matí a l’àrea esportiva de Corró, i 
portarem el dinar en una carmanyola a la 
motxilla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografies: Joan Corbera 
Text: Pep Casas 


