
 
Bastiments (i Pic de Prat de Bacivers) 
3 de juliol de 2013   
 

Integrants: Josep Carbonell,  Vicenç Catafal, Pep Comas, Joan 
Corbera, Josep M. Farnés, Carme Guri, Jaume Muntan, Ismael 
Porcar (amb la Neret), Julià Pratginestós, Josep Roca, Josep Rodri i 
Salvador Vilà  

  

Distància: Projectada 8’295 Km i amb altures 8’575 Km. Temps 4’36-5’12 Desnivells: 
728 m. Acumulat: 789 m. Cotxe: 125 km.  Josep Carbonell, Vicens Catafal i Ismael 
Porcar  
 

Ens trobem als Gorcs a les 7. 
Arranquem cap a la Garriga, Ripoll i 
en arribar a Setcases parem per 
prendre un cafè. Quan arribem a 
Vallter trobem molts cotxes 
d’excursionistes a l’aparcament. 
Comencem a caminar a les 9 i ¼. Per 
diverses causes ens anem 
desmembrant. Uns per voler arribar 
primer, altres perquè segueixen el 
camí. Nosaltres seguim als 
capdavanters i ens els perdem en la 
distància. Rectifiquem, passem per Ull 
de Ter i avancem cap als nostres 
companys que divisem. A 
l’aparcament hem trobat un grup que fa la mateixa excursió. Avancen i paren junts 
durant tota l’excursió. En canvi el nostre estil és més anàrquic i aparentem diferents 
individus que fem una mateixa excursió. Arribem al Coll de la Marrana a 2/4 d’11. Ens hi 



trobem en Josep Carbonell, Josep Roca, en Pep Comas, l’Ismael Porcar i la Carme 
Guri. També hi ha en Julià Pratginestós, però ens deixa per atrapar als capdavanters, 
que feia una estona que havien començat l’ascens. Decidim pujar fins a mig camí i parar 
a esmorzar a les 11. Mentre en Josep Roca i en Josep Carbonell, que retornaran tot 
seguit, paren a uns 50 metres de nosaltres. Els altres quatre, esmorzem amb presses, 
una mica més amunt. Després seguim cap a Bastiments (2.883 m) on arribem a ¾ de 
12. Ens retrobem amb la resta a excepció d’en Jaume Muntan que s’ha arribat a l’altre 
cim. Mentre sis segueixen l’excursió programada, els altres quatre Vicenç Catafal, Pep 
Comas, Josep M Farnés i la Carme Guri iniciem el retorn passant pel Coll de la Geganta 
i pel Pla de Regalissia. Quan arribem als cotxes ens trobem amb els altres dos. Els sis, 
que continuen l’excursió, han pujat pel Coll de Bacivers al Pic del Prat de Bacivers de 
2.844 m. i retornem pel camí marcat. Avancen a diferents ritmes i s’agrupen al Coll de la 
Geganta. Baixen junts per la boira i arriben  a les 14’23 h. Tot seguit arriba l’altre grup, 
els que han anat junts tot el camí. Anem a dinar a Can Baral·la de Sant Pau de 
Segúries. A la sobretaula decideixen que la propera setmana s’anirà al Puig de Canal 
Freda. Es sortirà a les 7 dels Gorcs.   Text: Josep M. Farnés   Fotografies: Joan Corbera            


