Gra de Fajol i Gra de Fajol Petit
22 de juliol de 2009
Integrants: Miquel Bramona, Josep Carbonell, Pep Comas,
Josep Maria Farnés, Carme Guri, Jaume Muntan, Josep
Oranias, Ismael Porcar, Josep Roca i Jaume Ventura
Distància: 6’413 Km. amb altures 7’780 Km Temps 4’31h.
Desnivells: total 615 m. Acumulat 765. Cotxe: 250 Km. Ismael Porcar i Josep Roca
Ens trobem Gorcs. Avui el
temps s’anuncia seré, amb
molta calor, però a la nit ha
plogut i ens fa témer un dia
plujós. Sortim a les 7’10,
molt puntuals. Després que
en Jaume Ventura ens
obsequiés a tots amb un lot
personalitzat de tomàquets i
ceba del seu hort. Un detall
que tots agraïm. Tot seguit
agafem la C-17. Les seves
obres ens desvien per
Torelló i Borgonyà. Recuperem la C-17 fins a Ripoll i
després cap a Setcases i
Vallter 2000. Quan aparquem en el revolt adient, ple de cotxes
més matiners, i se’ns posa a ploure. Tot
indica que se’ns acaba l’excursió. Allà
trobem l’excursionista solitari de Girona
que vam trobar al peu del Costabona i
ens anuncia que ha pujat al Coll de la
Marrana -doncs volia anar al Pastuira- i
ha tornar espantat pel fort vent. Altres
muntanyencs ens ho confirmen. Pluja i
fort vent potser són masses calamitats
juntes. Amb un bri d’esperança ens animem a pujar fins al refugi d’Ulldeter. És
allà que decidim pujar fins on el temps
ens permeti. En Josep Carbonell i en Jaume Ventura opten per una excursió més
tranquil·la. La resta pugem per un camí fins que arribem a la impressionant paret del
Gra de Fajol. Experiències anteriors ens avisaven del perill d’haver de grimpar. El grup
es bifurca. En Jaume Muntan, en Josep Roca, en Josep Oranias i en Miquel Bramona
opten per pujar salvant la tartera. Els altres, l’Ismael Porcar, en Josep Maria Farnés,
en Josep Comas i la Carme Guri travessen la tartera fins arribar a un camí que puja
fins al coll del Gra de Fajol. En Jaume Muntan i Josep Roca es troben amb una paret
que cal escalar per arribar a la carena. En Josep Oranias i Miquel Bramona opten per
retornar al principi de l’excursió. Els quatre que havien pujat per la tartera, a

l
a les 11’10 h, quan arriben al coll esmentat de 2.485 m esmorzen. Posteriorment se’ns
hi afegeix en Josep Roca que s’ha desviat mentre escalava cap al nostre cantó. En
Jaume Muntan que havia pujat més amunt ha decidit anar directament al Gra de Fajol.
Els cinc de l’expedició hem pujat al Gra de Fajol Petit de 2.563 m. On hi feia un vent
que tombava. Després hem desfet el camí fins al coll i hem pujat al Gra de Fajol de
2708 m. Hem anat tota l’estona agrupats i a molt bon ritme. Després hem baixat al Coll
de la Marrana de 2529 m on hi feia un fort vent, amb el que ens hi havíem familiaritzat
durant tot el trajecte, especialment a les carenes i als cims. Ens hem entretingut molt
poc contemplant el paisatge, a l’estar mirant on trepitjàvem. El descens l’hem fet molt
ràpid cosa que ens ha sorprès i hem anat repassant els diversos indrets que se’ns
mostraven. A l’arribar a una font hem recuperat les energies i les cantimplores. Hem
seguit fins al refugi d’Ulldeter on hi hem trobat en Josep Carbonell i en Jaume Ventura
que havien pujat fins el Coll de la Marrana i anat a Ull de Ter. Junts hem baixat fins al
cotxe on ens hem retrobat amb la resta de l’expedició. Hem anat a dinat a Can Falera
de Setcases. A la sobretaula hem triat la propera excursió. Sortirem a les 6 del matí
dels Gorcs per anar al Puig Peric des de les Bulloses.
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