
Balandrau 2.585 m. i Tres Pics 2.529 m. 
 
Cim: Balandrau i Tres Pics. 
Data: Dimarts 07 d’agost de 2018 
Participants (4): Joan Aubia, Joan Gassol, Toni Coll i Pere López 
Inici: Coll de Medianell (pista entre Tregurà de Dalt i Ribes de Freser). 
Final: Coll de Medianell (pista entre Tregurà de Dalt i Ribes de Freser). 
Circular: Si. 
Temps real: 03:19 hores. 
Temps total: 04:39 hores. 
Desnivell: 584 metres. 
Desnivell acumulat: 756 metres. 
Distància: 12,2 quilòmetres. 
Dificultat: Fàcil. 
 

El passat dimarts set d’agost de 2018 anem amb el cotxe fins el petit poble de 
Tregurà de Dalt, que és un nucli de població del municipi Ripollès de Vilallonga 
de Ter, situat a 1.425 m d'altitud. 

D’aquest poblet surt una pista que ens portaria fins a Ribes de Freser, però 
nosaltres només farem uns dotze quilometres fins arribar al Coll de Medianell, a 
on hi ha un replà força gran per deixar uns quants cotxes. 

 

 

          Sortida al Coll de Medianell.               Pista per la que sortim. 

 

Quan són les onze del matí comencem a caminar per una pista, llom amunt, en 
direcció oest, però després de la primera pujada va girant en direcció nord-oest, 
cap a la dreta. 

Als vint-i-sis minuts caminant ens arriba una pista per l’esquerra, però la 
deixem i continuem recte. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Vilallonga_de_Ter
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       Puigmal al fons i a l'esquerra.           Prats dels Saragadells. 

 

A les 11:35 arribem als Prats de Saragadells, a partir d’ara tindrem una tanca a 
mà esquerra que ens acompanyarà gairebé fins dalt, ben a prop del cim, i que 
ens servirà de guia per pujar. 

Des d’aquest punt ja veiem gairebé tot el camí que ens queda fins el mateix 
cim, i també a la nostra esquerra el Puigmal i tots el cims que conformen l’olla 
de Núria. 

A continuació ve una petita sifonada i ja després tot serà pujada fins que 
s’acabi la tanca que ens acompanya. 

Sobre les dotze del matí comença la pujada forta que ens durà fins a les 
Pedres Blanques, punt on fineix la tanca, agafem el collet que hi ha a la seva 
dreta, per després pujar una mica fins un llom, i ara per un camí pedregós pujar 
en un no res fins el cim. 

 

 

             Pedres Blanques.        Poc abans del cim puja la boira. 

 

Quan són les 12:35 hores som dalt del Balandrau, a 2.585 metres, punt 
culminant del dia d’avui. 

Al arribar el cim ens rep amb boires que de tant en tant s’esvaeixen, i ens 
permet veure les meravelloses vistes que té. 

A la nostra esquerra tot el circ de l’olla de Núria, des del Puigmal fins el 
Torreneules, davant nostre a un costat la Coma de Vaca i l’altre la coma de 



Freser, i presidint les dues els pics de la Vaca, de l’Infern i el Bastiments, i per 
acabar cap a la dreta podem veure tota la vall per on hem pujat. 

Dalt del cim fem les fotos de rigor i aprofitem per menjar una mica, i quan són 
les 13:14 hores davallem en direcció nord-est fins un petit coll que tenim sota 
nostre. 

 

 

Balandrau 2.585 metres. 

 

Al coll arribem en deu minuts, tenim davant nostre el cim de Tres Pics, està 
molt accessible, però les boires que ens envolten ens fan rumiar durant una 
estona, al final sembla que escampi una mica i ens decidim a pujar-lo. 

Continuem el camí que portem i en dos minuts arribem a un altre collet, seguim 
i al arribar al llom que baixa del cim girem cap a la dreta i hi pugem. 

A les 13:36 hores som dalt del cim, som a 2.529 metres, aquí sí que no veiem 
res de res, els núvols ens envolten, de seguida emprenem la baixada en 
direcció al segon collet pel que hem passat, i al arriba-hi anem fins al primer 
collet. 

 

 

     Cim del Tres Pics entre boires.            Cim de Tres Pics 2.529 m. 



 

En aquets collet girem a l’esquerra i ara sense camí davallem per prats 
herbosos sempre en direcció sud-est. 

Sobre les 14:00 passem sobre la collada de Font Lletera, i a la nostra dreta 
veiem el camí que ens portaria fins la Coma de Granollers, el seguim, baixem 
una mica i travessem el torrent de Font Lletera, pugem una mica i tenim davant 
nostre un turonet, deixem el camí davallem per l’esquerra del turó, ara un altre 
cop sense camí i per prats herbats. 

 

 

           Baixant per prats herbats.      Camí de la Coma de Granollers. 

 

Aviat, i a mida que baixem, ja veiem la pista que hem fet servir al matí amb el 
cotxe, a poc a poc anem acostant-nos a ella, fins que al final, i quant són les 
14:34 hores som a la pista. 

Uns minuts de descans i continuem per la pista cap a la dreta en direcció al 
Coll de Medianell. 

 

 

Arribant a la pista.                               Caminat per la pista. 

 

Tenim pel davant uns dos quilometres i mig fins el cotxe, tot fa preveure que ja 
ho tenim fet però no, sobre les 15:00 hores comença a ploure i ens obliga a 
posar-nos les capelines, i una mica més endavant tot un ramat de vaques ens 



barra el pas, poca broma, hi vaques amb vedells que estan mamant, ens miren 
com dient què voleu? 

No passa res i de mica en mica les vaques, peresosament, s’aparten i amb una 
mica de cangueli passem. 

Quan són les 15:30 hores tornem a ser al cotxe i donem per acabada 
l’excursió. 

 

 

Components del grup. 

 

 

Mapa de la zona, recorregut en color groc. 


