
Gra de Fajol i Gra de Fajol de Baix 
12 de setembre de 2012   
 

Integrants: Pep Comas, Joan Corbera, Jaume Muntan, Julià 
Pratginestós, Josep Roca, Josep Rodri i Salvador Vilà 
  

Distancia Aprox: 8’03 amb altures 9’58. Desnivell aprox.: 622, amb 
acumulat: 765 Cotxe: 125 km Julià Pratginestós i Josep Roca 
 

Sortim dels Gorcs a les set del 
matí, avui som 6+1, es a dir en 
sortim sis dels Gorgs i en 
Roca es reunirà amb nosaltres 
a Ripoll, amb la "furgo" d'en 
Pratginestós al complet, fem 
via cap a Ripoll, s'agrega en 
Roca i continuem cap a 
Camprodon i direcció a Vall 
Ter, abans d'arribar al cap 
d'amunt, parem a la corba on 
surt el camí que porta al 
Refugi, aparquem. 

Comencem a caminar cap el Refugi, 
entretant anem discutint el camí de 
pujada, en arribar al Refugi ja està 
decidit, pràcticament ningú està 
decidit a pujar o baixar per la tartera 
entre els dos cims, així les coses 
seguim cap el Coll de la Marrana, un 
airet més que fresc ens hi dona la 
benvinguda, uns núvols ràpids fan un 
espectacle canviant, seguim amunt 
per la via normal i fem cim. 
Hi trobem una parella, amb qui 
canviem parers i opinions i que ens 
fan la foto de rigor, ells aniran de 
tornada al Bastiments, nosaltres 
decidim, tres cap el Gra de Fajol Petit, 
en Julià Pratginestós en Josep Roca i 
en Josep Rodri, els altre tornem per el 
mateix camí, el temps ens respecta la 
boira escampa i sense asserenar del 
tot gaudim d'un excel·lent paisatge. Ja 
que no volen baixar per la tartera, els 
tres del Gra de Fajol Petit, no els 
queda altre opció que retornar per el 

mateix camí, un tant dur però no té alternativa. Els altres en arribar al pla que hi 
ha sobre el Refugi, veiem el trio sobre la carena entre els dos cims, avancen 
ràpidament, bona senyal, fora el Refugi trobem un xicot que ens diu que fa el 



camí de Santiago, pensa arribar-hi abans de Nadal diu ell, arribem al cotxe, ja 
sols ens resta esperar.  
En poc més d'una hora arriben, 
això sí fatigats, però satisfets, tots 
junts decidim anar a dinar a Ripoll, 
a les Graelles on som atesos amb 
l'amabilitat amb que acostumen. 
Propera setmana, els Engorgs, 
sortida les sis del matí dels Gorcs. 
 
Text: Pep Comas 
Fotografies: Joan Corbera 
 
 
Recorregut aproximat. 


