Bastiments i Pic de Prat de Becivers
29 de juny de 2011
Integrants: Josep Carbonell, Pep Comas, Joan Corbera, Josep
Maria Farnés, Josep Roca, Jaume Ventura i Salvador Vilà
Distància: projectada 10’03 Km. amb altures 10’33 Km. Temps 5’32 h.
Desnivells: total 728 m. Acumulat 826 m. Cotxe: 125 Km. JosepM.Farnés i Josep Roca
Arribem a les 6 als Gorcs molt
puntuals. Avui anem amb la intenció
de pujar als Bastiments i el Bacivers.
Agafem la C-17 fins a Ripoll, on recollim en Josep Carbonell, que completa l’expedició. Seguim cap a Sant
Pau de Seguries i Camprodon, Setcases i Vallter. Aparquem i comencem la
nostra ruta una mica abans de les 8
del matí. Anem directes al Coll de la
Marrana. Prenem un camí molt marcat. Passem arran d’una bassa completament buida i pel costat del xalet
vell. Parem al rec que baixa d’Ull de
Ter, on ens tornem a agrupar. Després pugem al Coll de la Marrana. La
majoria opta pel camí més planer. En Joan Corbera ho farà pel GR-11. A les 9 arribem
al Coll i en Josep Carbonell en informa que seguirà una ruta alternativa cap a les fonts
del Fresser i que ens trobarem al punt d’origen. La resta pugem decidits -uns més que
altres- cap al pic de Bastiments. Anem a diferents ritmes i segur que per diferents vies
per enmig del pedregar.
Arribem
al
cim
de
Bastiments (2.883 m) esgraonadament. Els primers arriben abans de les
10 i la colla espera la resta
del grup per esmorzar.
Passen dos excursionistes
de Girona que paren a
l’altra pic de Bastiments.
Fem la fotografia i arrenquem de seguida per la
carena, formada amb gran
blocs de pedra. Tartera dificultosa i que motiva, després de passar-la, en Jaume Ventura a baixar
directe cap al coll de la
Geganta. Quan trobem un
tram arrecerat pel circ de
Bacivers fem una parada a
les 10’50 h. per agruparnos. Mentre esperem la
colla, els dos excursio-

nistes de Girona arriben i decideixen seguir la nostra ruta. Al cap de 20 minuts
arrenquem amb força. Passem pel coll de Bacivers i pugem al Pic del Prat de Bacivers
(2.844 m). Hi arribem a les 11’20 h. Quan baixem anem directes a l’estany de Bacivers o
de Morens. Si haguéssim seguit una mica més a l’est hi havia un camí marcat, tal com
havíem fet a l’excursió de 25 de juny de 2009. Travessem grans blocs de pedra. Quan
arribem a l’estany els agosarats Joan Corbera i en Josep Roca aprofiten banyar-se ens
aquelles fresques aigües. Els companys de Girona s’acomiaden i nosaltres ens agrupem
de nou. Al retrobar-nos comentem les caigudes que hem patit, més o menys aparatoses.
Fins i tot una trencada d’ulleres. Després seguim pel camí marcat cap al coll de la
Geganta. Hi arribem prop de 2/4 d’1 i comencem a baixar tot seguit. Atrapem a en
Jaume Ventura i junts avancem pel pla de la Regalíssia fins que baixem directes cap a
Vallter. La majoria anirem pel mateix camí
encara que alguns optaran per un altre
anterior. Arribem esgraonadament de la 1 a
la 1’20 a les instal·lacions de Vallter, on hi
retrobem en Josep Carbonell. Aquest en
informa que acabava d’arribar feia cinc
minuts. Que al tram final havia desistit
d’arribar a les fonts de Fresser i que de
baixada s’havia arribat a Ull de Ter. Ens ha
fet un dia molt clar i solejat. Al mateix temps
les ràfegues de vent ha ajudat a mantenir
un clima fresc. A darrera hora han aparegut
boires, però no ha plogut. Es decideix anar
a dinar a Ripoll a l’hostal de Rama. Ens fan
esperar una estona, però ens sentim recompensats. A la sobretaula decidim que la
propera setmana anirem a la Vall d’Incles d’Andorra i pujarem al pic Anrodat i/o
Fontargent. Sortirem a les 6 dels Gorcs.
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