
    Gra de fajol 
       7 de juliol de 2021

Integrants: Isabel Alcalde, Joan Corbera, Mercè Font, Carme Guri, Josep M 
Martínez, Ismael Porcar, Josep Roca.

Distància:   6,80 Km, Temps: 4 h Temps en moviment:3,30h

Desnivell: 770m Temperatura mínima : 11 graus

Cotxes: 150 km Josep Roca i Josep M Martínez 

Ens trobem a Llerona a les 7h del matí anem per
la C17 direcció Set Cases i Vall Ter 2000, parem a
fer un cafetó a Sant Joan de les Abadesses i
continuem a les  9 del matí som a 2.100m i a 11
graus de temperatura. Sortint de Granollers
estava molt emboirat, la nit abans havia plogut
força però quan arribem a Vallter fa un bon dia
només amb algun cap de boira.

Ens preparem per començar a caminar. Passem a
prop del refugi i anem seguint les marques del 
GR 11 fins al coll de la Marrana, al pujar veiem un
parell de grups d’isards, i un grup de cavalls amb les seves cries pasturant.

Quan arribem al coll de la Marrana, fa 
un vent de mil dimonis i ens hem 
d'arrecerar darrera un pedrís per poder 
esmorzar. 



Després d'esmorzar continuem camí fins a dalt al Gra de fajol, l'ascensió es fa 
difícil doncs fa molt vent i hem d'anar pujant amb molt de compte, clavant bé 
els bastons perquè el vent no ens tombi !
Quan arribem al cim es comença a ennuvolar i
el vent no para, fem la fotografia de grup i
decidim tornar a baixar, tot i que hi ha algun
Ginester que l'hi agradaria fer el Gra de Fajol
Petit.

Hem anat a dinar a Ripoll al restaurant Les Graelles. Hem dinat a la terrassa, 
dinar correcte i molt ben peixats per una cambrera que trobava que tots érem 
«el seu amor, la seva vida i el se carinyo». 

Hem acordat que la propera sortida anirem al Pic de la Dona i al Bastiments 
des de Vall Ter. Ens trobarem a les 7h a la zona Esportiva de Les Franqueses i 
aquesta vegada dinarem de carmanyola.
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