Gra de Fajol de Baix o Petit i Gra de Fajol
18 de setembre de 2013
Integrants: Josep Carbonell, Vicenç Catafal, Pep Comas, Joan
Corbera, Josep M. Farnés, Jaume Muntan, Ismael Porcar (i la
Neret) Julià Pratginestós, Josep Roca, Josep Rodri i Salvador Vilà
Distància: Projectada 5’7 Km i amb altures 6’1 Km. Temps 5’13 Desnivells: 628 m.
Acumulat: 716 m. Cotxe: 125 Km. Vicenç Catafal i Ismael Porcar (Josep Roca)
Ens trobem a les 6 del matí als Gorcs.
Anem cap a la Garriga, on prenem la C17 en direcció a Ripoll, on s’incorpora
amb el seu vehicle en Josep Roca.
Després d’una parada al Bar arrenquem
cap a Sant Joan de les Abadesses i
Camprodon. Setcases i Vallter 2000.
Aparquem al trencall del Refugi
d’Ulldeter. Comencem l’excursió a les 9
tocades. Ens plantegem pujar directes al
Gra de Fajol de Baix per la cara nord. En
Josep Carbonell prefereix pujar pel Coll
de la Marrana fins al Gra de Fajol. La
resta seguim un tram del camí al refugi i
trenquem a la nostra esquerra al Pla del
Carlí. Travessem diversos trams del Ter i
avancem seguint pedrons que anem
trobant. Comença una ascensió molt
directe per damunt de grans blocs de
pedres. En Salvador Vilà opta per
retornar. La resta pugem i haurem de
grimpar, sense grans dificultats, però a un
ritme lent. Amb parades per recuperar
forces. Quan podem sortim de la tartera
per trams amb terra amb herba. Pugem
pels Beços de la Mort de Godall i ens
plantem al Gra de Fajol Petit (2.566,9 m)
a ¼ de 12. Fa un dia esplèndid amb un

paisatge
impressionant. Esmorzem
i seguim per sota
de les Crestes del
Gra de Fajol, passant pel pas de
l’Isard. Divisem al
cim en Josep Carbonell. Ens retrobem amb ell al Gra
de Fajol (2.714,3
m) poc abans de la
1 del migdia. Apareixen els primers
núvols. Iniciem el
descens fent zigazagues fins al Coll
de la Marrana. Seguim pel camí més
plàcid i prenem el
camí de Núria a Ull de Ter. Passem pel Pla de la Calma i ens agrupem sota el refugi
d’Ulldeter. Observem sobre el terreny la sorprenent pujada. Baixem per entre cordes,
durant una bona estona, i arribem a l’aparcament a les 2’20 i ens retrobem la colla.
Optem anar a dinar a Can Baral·la de Sant Pau de Segúries. A la sobretaula decidim
que la propera setmana anirem a la Costa Cabirolera. Sortirem a 2/4 de 7 dels Gorcs.
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