Puiggració
ós – Tron
na - Clasc
car
16 de setem
mbre de 2015
2
Inte
egrants: Josep Ca
arbonell, Pep
P
Comaas, Josep
p M. Farn
nés,
Miq
quel Maym
mó, Manel Molina, Jaume
J
Muuntan, Ism
mael Porca
ar (i
Nerret), Josep
p Roca, Jos
sep Rodri i Salvador Vilà
Disttància: Pro
ojectada 11
1’40 amb a
altures 11’5
58 Km. Tem
mps: 4,54 hores.
Desnivells: 17
74 m. Acumulat: 318
8.
Ens trobem a 2/4 de 8 del
d matí a
Llero
ona. Som una bona colla i
anem
m al Santu
uari de Puiggraciós
de l’Ametlla on
o aparque
em. Amb
l’equ
uipament ataronjat
a
a les 7’53
comencem a caminar
c
pel PR C53. Passem pel coll de Can
Tripe
eta i per la pista avancem
fins al grau Me
ercader, on
n prenem
un ccorriol que s’enfila pe
el grau de
Mon
ntmany i ens
e
porta a la Taula
a de pedrra. Fins lla
avor el ceel cobert de
d boires ens
ente
erbolia el paisatge.
p
En
E aquell m
moment co
omença a clarejar
c
i ddecidim se
eguir pel GR-6
G
cap a la Tron
na. En inic
cià la baixxada del grau
g
parem
m a esmoorzar a les
s 10 tocad
des.
Desp
prés en Miquel Maym
mó, Ismae
el Porcar, Josep
J
Roca i Josep Roca puge
en a la Tro
ona.
Reag
grupats, to
ornem per camí para
al·lel al d’an
nada i a l’E
Escletxot trrenquem cap
c el Classcar.
Desp
prés d’una
a curta pa
arada arre
enquem fin
ns al grau
u Mercadeer i recupe
erem el camí
c
d’anada fins al Santuari de Puiggra
aciós. Hi arribem
a
a ¾ d’1. Dessprés, que alguns vissiten

la capella, anem fins a l’Ametlla. Aparquem
m la
Mas
sia i ens arrribem a C
Can Quico a prendre una
cerv
vesa. Ens retrobem een Julià Prratginestóss i a
l’enttrada de la
a Masia ss’hi incorpo
ora en Riccard
Cau
ussa. Junts
s ens entaaulem a una
u
acollid
dora
taula
a rodona. A les postrres brindem
m amb cavva a
la sa
alut d’en Pep
P Comaas, que el 22 d’agostt va
com
mplir 78 anys.
a
Dessprés a la
l sobreta
aula
iniciem una an
nimada terttúlia sobre
e els Ginessters
i el seu futur, davant less dificultats
s d’alguns per
uir el ritm
me. Es confirma continuarr la
segu
traje
ectòria seg
guida de la colla i que la re
esta
s’ad
daptin amb
b variants a les seve
es sortides, tot
valo
orant aquell que plegaa per no poder manttenir
el niivell. Es de
ecideix quee la properra setmana
a es
va a la Camb
bra d’Aze des de Sant
S
Pere del
Forc
cats. Es so
ortirà a les 6 de Llerona.
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s

