
Ordesa – Faja de las Flores 
 (29/07/2008) 

 
 
0.00 hores  Comencem des de la parada de l’autobús en el mateix aparcament de la 

Pradera d’Ordesa (1311m). Inicialment reseguirem la carretera 
asfaltada per on hem vingut fins a trobar un rètol a la dreta, prop d’una 
edificació, que ens indica el Tozal de Mallo.  
El Tozal de Mallo és un de les tres zones d’escalada que hi ha en parc 
d’Ordesa. 
A partir d’aquí seguirem un camí que puja per dins el bosc, inicialment 
en pujada suau, però ben aviat la pujada serà més forta, tot i que serà 
constant en aquesta primera part de la caminada. 

0.50 hores Refugi de fusta (1672m). Encara a dins del bosc deixem un dels refugis 
de fusta típics del parc. 

 Durant aquesta ascenció ens va quedant a l’esquerre el Tozal de Mallo. 
1.20 hores Cruïlla camins (1803m). Seguirem a l’esquerre que puja en direcció a 

les clavijas. A la dreta aniriem a la Faja del Racón. Aquí fem parada de 
10 minuts. 

 Planegem inicialment cap a l’esquerre atravessant una cascada per on 
no baixa aigua i llavors ens acostarem cap al Tozal tot ascendint 
suaument. 

 El camí segueix algunes vegades molt a prop de les parets de la 
muntanya, la qual cosa fa que es perdi algunes vegades el senyal del 
gps. 

1.45 hores Segona cruïlla de camins (2000m). Els dos camins porten allà mateix o 
al Tozal o a la Faja de las Flores. A la dreta fent una marrada una mica 
més llarga es puja per la Fajeta, a l’esquerre pujarem per les Calvijas. 

2.00 hores Clavijas de Carriata o Salarons (2062m). Las clavijas de Carriata són 
verticals, és a dir són ajudes (agafadors) per superar uns passos una 
mica complicats.  Hi ha dos trossos de clavijas diferenciats. Una 
primera part més senzilla, que es fa sense problemes i una segona part 
més aèria. 

 Aquesta segona part s’ha d’anar una mica més en compte. En el nostre 
cas, degut a què anem amb motxilles carregades, hem decidit encordar-
nos per fer aquest pas. 

 Parada d’uns 20 minuts per esperar que tot el grup passi les clavijas i 
recollir els estris que ens han assegurat. 

 Just després de seguir la ruta deixem un camí a l’esquerre sense 
marques que ens portaria al Tozal de Mallo. 

 Seguim pujant per anar a buscar l’entrada de la Faja de las Flores 
3.30 hores Rincón de Salarons (2376m). Petita esplanada que hi ha just abans de 

l’entrada a la Faja. 
 Fem parada de 20 minuts per esmorzar. 
 Entrem a la Faja de las Flores, que la farem pràcticament tota (uns 3.5 

Kms) sense perdre ni guanyar alçada. És una bauma molt llarga on el 
camí es mou entre passar arran de paret o a vegades més a prop del 
penyassegat, sense que en cap moment hi hagi passos complicats. 



4.35 hores Al final de la faja, uns 200 metres més avall, veiem ja la cascada de 
Cotatuero i molt a prop d’allà hi ha les famoses clavijas que porten el 
mateix nom. Aquestes són horitzontals i més aèrees encara, que les que 
hem passat, però tenen menys dificultat. 

 Sense perdre alçada ens desviarem una mica a l’esquerre (direcció 
Nord) seguint un camí sense marques però una mica fressat. 

 Atrevessem un gran “lapiaz” i de mica en mica anirem agafant direcció 
Est (cap a la dreta), per guanyar una mica d’alçada. 

 En aquest tram ens queda el pic del Descargador a l’esquerre.  
Llavors baixarem a un prat verd que en altres èpoques de l’any hi deu 
haver-hi diversos rierols que acaben portant aigua a la cascada de 
Cotatuero. 

5.50 hores Planeta San Fertús (2316m).  
 Parada de 45 minuts per dinar. 
 Aquí no hi ha camins però anem a buscar al final del prat, cap a la 

dreta, on seguint direcció nord haurem de fer la darrera pujada del dia 
per guanyar els metres que ens falten per arribar el coll del 
Descargador. 

7.10 hores Collado de Millaris o Descargador (2456m). Aquí hi ha una mica de 
confusió en els noms, ja que l’Alpina diu que el coll del Descargador és 
un altre, però consultant diversos mapes veiem que també li diuen 
Descargador a aquest coll. 

 Mirant cap a l’Est ja podem veure el pic del Cilindre i el Mont Perdut. 
Cap al nord tenim la Torre i cap a l’Oest es veu el Taillon. 

 A l’esquerre del Coll (Oest) veiem una espècie de caseta de fusta que 
deu ser una estació meterològica. 

 Ara seguirem direcció Est, tot perdent alçada, per un camí fresat pel 
fons de la vall. El camí es bastant confortable ja que sovint passa per 
prats amb herba, exceptuant algun tram de pedres. 

8.20 hores Arribem al Refugi de Goriz (2156m) 


