GRA DE FAJOL
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El Gra de Fajol forma un llarg crestall entre les altes conques del Freser (ponent) i
el Ter (llevant), a cavall dels termes de Queralbs i Setcases, amb dos cim
destacats: el Gra de Fajol (o Gran) i el Gra de Fajol de Baix (o Petit).
L’itinerari més habitual i fàcil per accedir-hi és des d’Ulldeter pel Coll de la Marrana.
Us en proposem un altre, menys concorregut, però tant o més interessant.
A bona part del camí la única senyalització que trobarem son fites. La pujada des
d’Ulldeter pel Pas de l’Isard busca el camí més lògic i, malgrat semblar difícil, si no
perdem les fites, ens menaran al coll sense haver-nos d’ajudar amb les mans en
cap punt. El camí de baixada per la Coma de l’Orri és molt evident i fressat i, allà
on no ho és, hi ha fites sovintejades.
Accés
Des de Setcases per la C-771 en direcció a l’estació d’esquí de Vallter. Al bell mig
del primer revolt pronunciat a mà dreta hi ha un petit espai per aparcament.
Pla de la Molina (1587m)
Prenem una pista barrada per un cadenat, en direcció N, pel marge esquerre del
Ter. Pocs metres enllà deixem a mà esquerra el ramal indicat a la Coma de l'Orri,
per on retornarem.
Pendent entre suau i moderat fins a l’aparcament inferior de l’estació d’esquí de
Vallter on, per darrere del telecadira, pugem per la pista “El Xalet”. A l’alçada del
refugi d’Ulldeter, l’abandonem per l’esquerra fins a un estanyol.
Estany dels Infants (2225m)
Petit estanyol situat a dos-cents metres al WSW del refugi.
Emprenem un corriol poc definit (fites) pel marge esquerre (dreta en el sentit de la
marxa) d’una torrentera. La creuem poc més amunt i sortim sobre un caos de
blocs.
Tenim davant el Gra de Fajol i en direcció a la seva falda, on s’obre l’esvoranc de la
canal Central, un llom, entre la tartera (esquerra) i la rasa de desguàs de la canal
(dreta).
Guiats per fites, enfilem pel llom (SW) fins a la base de la canal on anem a
l’esquerra (SE), ran de paret.
Flanquegem per la part alta de la tartera, perdem una mica d’alçària i continuem
enfilant-nos en la mateixa direcció (SE) per terreny rocallós, on ens cal parar
atenció a les fites, per trobar la millor manera de progressar fins al Pas de l’Isard.
Nom que rep l’ampla collada entre els dos cims del Gra de Fajol.
Anem a l’esquerra i, per camí ben fressat, guanyem el cim oriental per la suau
carena.
Gra de Fajol de Baix (2566m)
O Gra de Fajol Petit. Vers ponent i el nord, els seus veïns més alts ens priven de
veure-hi més enllà que alguns cims de l’Olla de Núria, el Gra de Fajol, el Pic de la
Dona,... però és una bona talaia cap a la resta de l’arc i hi albirem el massís del

Canigó, els sostres de l’Alta Garrotxa: Comanegra, Bassegoda, Bestrecà, Mont,... i
a migdia fins al Montseny.
Retornem al Pas de l’Isard i enfilem en direcció al germà gran. Un corriol ben
fressat ens hi mena. Salvem un primer esperó per l’esquerra (S) i progressem
lleugerament allunyats de la carena, tallada per l’abrupta cinglera de la cara nordoriental.
Gra de Fajol (2712m)
O Gra de Fajol Gran i també dit de Dalt. Coronat per una creu. Té una panoràmica
semblant al seu germà xic, millorada cap a ponent sobre alguns cims de l’Olla de
Núria i la Coma de Fresser.
Marxem (SW) pel un ben definit camí però, quan aquest abandona l’ampli crestall
en direcció al Coll de la Marrana, continuem recte baixant còmodament, seguint
indicis de corriol i algunes fites, fins a l’ampla collada que tenim en aquella direcció.
Coll de la Coma de l’Orri (2492m)
Baixem (SE) per l’ampla coma entre el Gra de Fajol i el Puig de les Borregues. Molt
herbada al començament, el camí s’hi desdibuixa, però es defineix aviat i les fites
ens ajuden a no perdre’l.
Perdem alçària per les jaces de Dalt i del Mig, salvant graonades, mentre la coma
s’apregona i diverses surgències van acabalant el torrent.
Entrem al bosc, creuem el torrent i atenyem una antiga pista. La deixem per un
corriol a mà esquerra i ens anem separant de la coma, tot remuntant pel marge
dret del Ter fins a creuar-lo per un pontarró de fusta.
A l’altre riba retrobem el camí de l’anada i en poca estona més retronem al punt de
partida.

