Gra de Fajol
20 de setembre de 2017
Integrants: Josep Martínez, Miquel Maymó, Manel Molina
i Josep Rodri.
Distància: Projectada 6,7km amb altures : 6,9km Temps: 4’00 h.
Desnivell: 614m acumulat: 894m Cotxe: 125 km. Manel Molina.

Ens trobem a Llerona a les 7h
del matí. C17 cap a Ripoll,
girem cap a Vallter. Decidim
canviar l’excursió anem al Gra
de Fajol tot passant pel refugi
d’Ulldeter.
Arribem a l'aparcament a les
8,45 h, estem a 2.100m+ i a 2
graus de temperatura. Un dia
esplèndid de llum i cap boira.
Ens preparem per començar a caminar. Passem a prop del refugi, es veu
tot molt tancat, al refugi lliure que està al costat hi ha quatre homes que
han passat la nit. Nosaltres seguim les marques de GR 11 fins al coll de
la Marrana, al pujar veiem un parell de grups d’isards, en creuem amb un
jove que baixa corrent, per darrera una parella jove que són de Figueres,

ens fan les fotos al coll de la Marrana, també van al Gra de Fajol.
La pujada és molt pedregosa amb una mica de neu, tenim que vigilar,
arribem a dalt a les onze menys quart. Unes vistes fantàstiques,
esmorzem i comentem els cims que reconeixem. La foto de grup ens la fa
la parelleta de Figueres. Iniciem el descens, amb molta precaució.
Arribem al coll de la Marrana i ens incorporem al GR 11, a l’arribar als
plans de sota el coll veiem moltes marmotes en grups familiars, que
mengen i prenen el sol, tot un
espectacle.
Arribem al refugi d’Ulldeter i seguim
baixant per arribar als cotxes a tres
quarts
d’una.
Quatre
hores
fantàstiques, de llum, temperatura i
paisatge que amb les últimes pluges
l’herba a rebrotat i està més verd.
Una bona matinal.
Decidim anar a dinar a Mas
Repunxó. Molt be com sempre.
La propera setmana anirem a La
Gallina Pelada. Sortirem a les set de
Llerona.
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