
Gra de Fajol, Gra de Fajol Petit, des de Vallter 2000 
15 de juliol 2020 

Integrants: Isabel Alcalde, Jaume Bertran, Mercè Font, Miquel Maymó, Josep 

Pous, Josep Roca. 

Distància: 8,55km Temps: 5,34h Temps en moviment:4,14h Desnivell: 715m+ Temp: 9 graus 

Cotxe: 125km Jaume Bertran, Josep Pous. 

Ens trobem a les 6h del matí, anem cap a la C17 fins a Ripoll, girem a la dreta cap a Camprodon i 

Setcases, a l’arribar a Vallter 

2000 està tancat per unes 

obres. Aparquem entre el 

pàrquing i el camí del refugi del 

Xalet.  

Fa realment fresca, estem a 9 

graus i el dia mig emboirat. Fem 

el comentari de la majestuositat 

del Gra de Fajol, alguns del 

grup no hi han pujat mai. 

Decidim canviar la sortida i 

anem al Gra de Fajol. En Roca 

ens proposa pujar pel dret, per 

la tartera, tots ho acceptem. A l’arribar al refugi girem a l’esquerra seguint un petit camí marcat amb 

pedrots. Encarem la tartera i anem pujant . Portem un bon ritme i en menys de dues hores som al 

coll. 

 Anem al Gra de Fajol Petit, 

2.567m, esmorzem abans 

de les onze. Una pujada 

espectacular i molt tècnica.  

Reiniciem la pujada amb 

empenta ja que la boira 

puja amb molta força, 

nosaltres alleugerim el pas 

per arribar al cim d’avui. A 

les dotze fem el cim estem 

cansats però molt contents. Una bona pujada i més de set-cents metres de desnivell en menys de 

quatre kilòmetres. Cim d’avui el Gra de Fajol 2.714m, ens hi trobem una colla de joves sanitaris de 

l’hospital de Palamós, ens fan les foto de record del cim, reivindicativa LLIBERTAT PRESOS 

POLÍTICS.  

 

 

 

  



Molt relaxats i contents iniciem la baixada cap el Coll de la Marrana, amb bon ritme, des d’aquí 

veiem uns isards i famílies de marmotes. Decidim tornar als cotxes per l’estació d’esquí de Vallter 

2000, el cel amenaça pluja. 

Avui ens portem la carmanyola i anem a dinar aprop del riu al refugi de Pescadors a l’’entrada del 

poble de Setcases. Hi estem molt a gust, protegits de la pluja. A les postres brindem amb cava 

fresquet a la salut d’en Jaume pel seu aniversari.  

La propera setmana anirem a La Cambra D’ase, des de Sant Pere dels Forcats, portarem el dinar, i 

a la tarda anirem als banys de Llo. (portarem banyador, tovallola i xancletes) Sortirem a les 6h de la 

zona esportiva de Corró de Vall. 

Text i Fotografies: Miquel Maymó 

 

 

 

 

 

 


