
Puig de les Borregues i Gra de Fajol 
11 de juliol de 2012   
 

Integrants: Pep Comas, Joan Corbera, Josep Maria Farnés, Julià 
Pratginestós, Josep Roca, Josep Rodri i Salvador Vilà 
  

Distància: Projectada 10’90 Km i amb altures 11’25 Km. Temps 5’30 
Desnivells: 628 m. Acumulat: 1082 m. Cotxe: 125 km Josep M. Farnés i Josep Roca 
 

Ens trobem a les 7 als Gorcs i prenem 
la C-17 a la Garriga cap a Ripoll, 
Camprodon i Setcases. Aparquem a 
Vallter i comencem a caminar a les 8’53 
cap al Refugi d’Ulldeter, agafem el GR-
11 i arribem al refugi a les 8’21. Portem 
una bona marxa. Pel camí alguna 
ràfega de vent ens tomba i un de la 
colla haurà de córrer un cent metres 
darrera el seu barret. Quan arribem al 
coll de la Marrana trobem diversos 
grups, alguns nombrosos,  arrecerats 
pel fort vent. Descobrim com els núvols 
cobreixen la vall. Avancem per distan-
ciar-nos i quan ens retrobem planegem 
la ruta. Mentre la majoria segueix 
directes per entremig d’un pedregam, 
un parell baixem i seguim per camins 
amb pedrons, que ens condueixen a la 
coll de la Coma de l’Orri (2499 m). A les 
10’30 ens agrupem i pugem per la 
carena fent diversos cims de la Coma 
de l’Orri. Les ventades empenyen les 
boires, que avancen a gran velocitat, 
algunes de molt fredes i d’altres càlides. 
Quan arriben les 11 parem a esmorzar 
arrecerats. Reprenem la marxa per la 
carena de les Bretes Blanques i hem de recular per retrobar el camí. Més endavant, en la 
llunyania observem el piolet del cim i enmig de la boira arribem a ¾ de 12 a la Borregues 
(2.693 m). El vent obliga a la majoria a abrigar-se. Arrenquem de nou i retronem cap a 
coll de la Coma de l’Orri. En Josep Roca ens tempta a pujar al Gra de Fajol. En Joan 
Corbera el recolza i en Julià Pratginestós i jo mateix els secundem. Mentre la resta desfà 
el camí d’anada, nosaltres, a ¾ d’1, pugem costa amunt seguint els corriols i pedrons que 
trobem. Avancem a molt bon ritme i arribem a Gra de Fajol (2.712 m) a la 1 i ¼. La boira 

segueix pre-
sent i ens fo-
tografiem al 
costat de la 
nova creu. 
Baixem di-
rectes cap al 
coll de la 
Marrana i se-
guim pel ca-



mí d’anada fins al Refugi d’Ulldeter, i d’allà a 
l’aparcament, on a les 14’23 
trobem els companys. Al 
tram final coincidim amb una 
colla de Sant Feliu de 
Codines, amb conegut in-
clòs. Optem per anar a dinar 
a Can Falera de Setcases. A 
la sobretaula decidim que la 
propera setmana anirem al 
Costabona i al Roc Colom. 
Sortirem a les 7 de Llerona.     
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