
Gra de Fajol i Bastiments  
14 de setembre de 2011   
 

Integrants:  Josep Carbonell, Vicens Catafal, Pep Comas, Joan 
Corbera, Josep Maria Farnés, Jaume Muntan, Ismael Porcar, Josep 
Roca i Salvador Vilà 

 

Distància: projectada 8’92 (5’98) Km. amb altures 9’30 (6’23) Km. Temps 4’58 h. 
Desnivells: total 783 m.(620 m) Acumulat 970 m. (635 m) Cotxe: 125 Km. Josep Maria 
Farnés i Ismael Porcar 
 

Els que sortim del Vallès, ens trobem 
a les 7 als Gorcs. Pugem cap a la 
Garriga, fins a l’entrada de Ripoll on 
s’incorporen en Josep Roca i en Josep 
Carbonell. Seguim cap a Sant Joan de 
les Abadesses i Camprodon. A Set-
cases pugem fins a Vallter on 
aparquem a les 9 h. a l’accés del 
Refugi d’Ulldeter. Al cap d’una estona 
comencem l’excursió per un sender 
que ens porta al GR 11, que condueix 
al Coll de la Marrana. Avancem per 
entre avets amb el Ter a la nostra 
esquerra. El travessem per una passera. Quan arribem al refugi esmentat observem 
l’imponent Gra de Fajol, objectiu de la nostra excursió. Al cap d’una estona ens 
plantegem quina ruta seguim pel seu ascens. Es decideix pujar pel costat més amable o 
sigui pel Coll de la Marrana. Passem per una pista d’esquí i al darrer tram seguim per el 
camí més planer que puja fent ziga-zagues. A l’arribar al Coll ens agrupem i iniciem 
l’ascens per corriols. El darrer tram sorprèn la quantitat de quars de color blanc que el 
singularitza. Quan arribem cim de Gra de Fajol (2.712 m) a les 11 h. trobem un mun-
tanyenc solitari de Pardines que recordem d’anteriors trobades. També notem que la 
creu del seu cim ha estat arrancada. Parem per esmorzar i després de la obligada foto 
de grup comencem el descens pel mateix camí. Quan a 2/4 de 12 tocats arribem de nou 
al Coll de la Marrana en Vicens Catafal, Joan Corbera, Josep Maria Farnés, Josep Roca 
i Salvador Vilà decidim pujar al pic de Bastiments. Els altres membres de la colla 
segueixen el pla previst i retornen directes a l’aparcament. Assenyalo entre parèntesis la 
distància i altures d’aquesta colla. A la cruïlla observem un quartet muntanyenc del país 
basc i establim una agradable conversa. Avancem bona part del camí per un prat, que 
contrasta amb el tram pedregós de l’anterior cim. Després de pujar entre pedres arribem 



primer a una creu de ferro i 
després al punt geodèsic del 
cim de Bastiments (2.883 m) 
al voltant de 2/4 d’1 h. Fem 
l’obligada foto de grup i 
iniciem el descens. A la 1’10 
passem pel Coll de la Marra-
na i tornem pel mateix camí 
d’anada. Arribem a l’aparca-
ment a les 2 tocades. Des-
prés d’un petit descans on 
prenem la cervesa de 
muntanya, decidim anar a 
Can Baral·la de Sant Pau de 
Seguries. Ens atenen com 
ens tenen acostumats. 
Després de l’àpat obrim 
mapes per planejar una 
sortida a Boí i al parc natural 
d’Aiguestortes, que al final 
desestimem per properes 
ocasions. A darrera hora 
decidim que la propera 
setmana anirem de Núria a 

Puigmal. Sortirem a les 6 dels Gorcs.  
 

Text: Josep Maria Farnés     
Fotografies: Joan Corbera i Josep 
Maria Farnés 
 


