
Pic de Bastiments des de Vallter 
27 de maig de 2015 
 

Integrants: Pep Comas, Joan Corbera, Josep Carbonell, Vicenç 
Catafal, Josep M. Farnés, Miquel Maymó, Manel Molina, Josep 
Oranias, Julià Pratginestós, Josep Roca, Josep Rodri i Salvador 
Vilà 

 

Distància: Projectada 8’719 amb altures 8’982 Km. Temps: 5’075 hores. Desnivells: 
725 m. Acumulat: 730. Cotxe: 125 Km. Miquel Maymó, Manel Molina i Josep Roca 
 

Ens trobem a les 7 del matí a Llerona. 
Avui marxem amb tres cotxes cap a la 
Garriga per agafar la C-17. A l’entrada 
de Ripoll parem a prendre el cafè. 
Seguim fins a Setcases i aparquem a 
Vallter. En baixar del cotxe ens sorprèn 
el vent i el fred que fa. Ens abriguem 
com podem. El dia és clar i observem 
les congestes de neu. En Salvador Vilà 
s’organitza una sortida lliure. La resta 
tocades les 9 iniciem l’excursió pel 
camí que passa ran de la bassa i 
seguim per una pista d’esquí. El grup 
s’ha partit en dos. Alguns dels 
capdavanters rectifiquen per recuperar 
el camí correcte. Pugem el coll de Marrana. Uns hi accedeixen per l’accés GR 11 més 
vertical i els altres pel camí més planer, amb diverses congestes de neu. Arribem al Coll 
esglaonats al voltant de 2/4 d’11. Pugem cap el cim i parem a les 11 per esmorzar 
arrecerats. A la mateixa hora en Josep Carbonell fa el mateix però més avall. Reprenem 



la marxa i en Josep Oranias retorna amb en Josep Carbonell pel camí d’anada amb 
variacions. La resta accedim a  la Creu de Bastiments i seguim fins al Pic de Bastiments 
(2.883 m) i seguim fins al Piolet de Bastiments (2.882 m) a 2/4 d’1 on ens fem la foto de 
grup. Gaudim del paisatge i observem gelat l’estany de Bacivers. Tot seguit baixem per 
l’Esquena d’Ase, a diferents ritmes,  que ens porta al Coll de la Geganta i seguim pel Pla 
de la Regalíssia. Continuem pel corriol fins que baixem per una pista fins a Vallter. Hi 
arribem al voltant de les 2 i 1/4.  Esperem la resta de companys i anem a dinar a Can 

Repunxó de Sant Joan de les 
Abadesses. A les postres 
brindem per celebrar el 73 
anys d’en Josep Carbonell. A 
la sobretaula decidim que la 
propera setmana anem a les 
Penyes Altes del Moixeró. 
Sortirem a 2/4 de 7 de 
Llerona. 
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