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Distància: Projectada 10’15 amb altures 10’45 Km. Temps: 4’34 Desnivells: 549 m.  
Acumulat: 632 m.                         Cotxe:. 125 Km.  Miquel Maymó i Josep Roca 
 

Arrenquem a les 7 als Gorcs, cap a 
Ripoll, Camprodon, Setcases i 
Vallter on aparquem a ¾ de 9  
tocats. Iniciem el camí pel costat dret 
de les instal·lacions de l’estació 
d’esquí i seguim les senyals del GR 
transfronterer pugem pel pla de la 
Portella i seguim per l’esquerra del 
torrent de la Portella, que creuem i 
seguim per un sender que ens 
condueix a la Portella de Mantet 
(2.411 m) i després d’una curta i 
merescuda parada, girem en angle 
recte cap al cim. Hi hem enviat un 
parell avançats que ens guardin el 
lloc i la resta arribem al Pic de la 
Dona (2.702,5 m) a  les 10’22 h. Hi 
decidim esmorzar. En arrencar 
sorgeixen noves propostes i s’opta 
per anar al Pic de la Serra de 
Bacivers (2.694,1 m) on hi arribem a 



les 11 h. per un camí bastant planer. Sorgeixen  
noves propostes. Guanya la d’anar al Pic de 
Serra Gallinera. En Pep Comas opta per 
retornar pel Coll de la Geganta i la resta 
avancem per la carena circular fins al Pic de 
Serra Gallinera (2.663,9 m) on hi arribem a ¾ 
de 12. Retornem per la mateixa carena de la 
Serra Gallinera fins al pla de l’Ombriaga on 
seguim per les xemeneies de Bacivers. Pugem 
al Puig d’Ombriaga (2.639 m) i ens arribem al 
coll de la Geganta. Ens arribar-hi alguns baixen 
pel dret, d’altres pel camí i les seves variacions. 
Ens agrupem -quasi tots- en arribar al Pla de la 
Regalíssia i anem a buscar la pista que baixa 
directes a l’estació d’esquí. Arribem a les 13’23 h. hi decidim anar a dinar al Racó d’en Sisco de 
Sant Pau de Seguries. A les postres brindem amb cava per la salut d’en Miquel Maymó que el 
dilluns passat complí 63 anys. Ens sorprèn a tots obsequiant-nos 
amb una samarreta tècnica de color blau amb el nom d’Els Ginesters. 
En Pep Comas en nom de tots correspon amb unes sentides 
paraules de reconeixement i agraïment. Després a la sobretaula 
decidim que la propera setmana anirem al Torreneules des de Núria. 
Sortirem a les 6 de Llerona. 
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