Gra de Fajol, Gra de Fajol Petit per la Tartera
13 juliol 2022

Assistents: Isabel Alcalde, Karin Bruy, Mercé Font, Carme Guri, JMa Martínez,
Miquel Maymó, Esteve Mogas, Ismael Porcar, Josep Pous, Josep Roca.
Distància: 7,74km, Temps:5,56h, Temps en moviment:3,48h Desnivell:744m+ Temp: 17graus
Cotxes: 125 km Esteve Mogas, JMa Martínez, Ismael Porcar.
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/gra-de-fajol-petit-i-gra-de-fajol-gran-107812214

Gra de Fajol 2.714m

Ens trobem a les 6h del matí 10 de colla, i anem
cap a Vallter, a l’arribar a l’inici de l’estació
d’esquí, aparquem els cotxes tot just en
l’indicador del Refugi d’Ull de Ter dins el GR 11.
És un quart de nou que comencem a caminar i
quasi estem a dos mil metres. Fa un dia
esplèndid.
A l’arribar al Xalet o refugi d’Ull de Ter, tres
membres del grup decideixen pujar al Gra de
Fajol pel Coll de la Marrana.
La resta pugem per la tartera i a l’arribar al coll, anem a fer el Gra fe Fajol petit 2567m+. Itinerari
més complicat pel desnivell i per la tartera.
Després de molt esforç per latartera i amb crits d’algun escalador pel perill que baixes alguna
pedra, arribem al Coll. Fem el cim del Gra de Fajol Petit i tornem al coll, per fer l’ascensió a
l’objectiu de avui, on ens esperen la resta del grup.
Amb alguna paradeta pel desnivell i les pedres arribem al cim a quarts de dotze, (Gra de Fajol
Gran 2.714m). Un dels cims més emblemàtics del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i el
Freser. Ens permet gaudir d’una panoràmica excepcional, sobre les fonts del Freser i del Ter i tota
La Vall de Camprodon.

Esmorzem, fem les fotos de record, estem molt contents, és un cim preciós però molt tècnic, hem
de vigilar amb les pedres i les caigudes .
Iniciem la tornada, és un camí trencacames de baixada. Un cop superat el tram de més pendent
arribem al coll de la Marrana (2.530m), tots junts, pas obligat entre la divisòria alta de les aigües
del Ter i Freser. Al fons el pic de Bastiments i el Pic del Freser.

Gra de Fajol Petit 2.567m

Seguim baixant pel GR 11, A l’arribar al refugi ens refresquem amb aigua fresca de la font.
Estem cansat i acalorats, seguim el rierol qué es el riu Ter, i en una recolçada planera ens hi
posem de peus per refrescar-nos, fem una banyadeta complerta. Val a dir que la refrescada ha
estat molt agraïda per tots.

Arribem als cotxes a les dues, una bona matinal, tal com diu el sr Pous, avui ha sigut una sortida
esforçada i a la vegada agraïda.
Anem a dinar a la Barricona a Ripoll.
La propera setmana anirem a la Tosa d’Alp o al refugi Niu de l’Aliga des de Coll de Pal. Sortirem a
les 6h del matí de l’area esportiva de Corró de Vall.

Text: Miquel Maymó Cirera

