Pic de la Dona i Bastiments des de Vallter
15 de juny de 2022
Assistents: Jaume Bertran (i la Fei), Karin Bruy, Pep Casas, Mercè Font,
Josep M. Martínez, Miquel Maymó, Ismael Porcar, Pep Pous i Josep Roca.
Distància: 11,01 km Desnivell acumulat: 836 m Temps en moviment: 3h 31 min Temps total:
5 h 30 min.
Cotxes: Josep M. Martínez, Josep Roca i Jaume Bertran. 125 Km.
Ens trobem a les 7 del matí a la zona
esportiva de Corró. Sortim per la C-17 en
direcció a Ripoll i Sant Joan de les
Abadesses, fem una curta parada per
prendre un cafè, i seguim fins a
Camprodon i Vallter, on deixem els cotxes.
Comencem a caminar a un quart de deu
amb una agradable temperatura de 20
graus. Avui ens espera un dia de molta
calor. Arribats al torrent, deixem el sender
que s’enfila dret i fem marrada cap a la
dreta fins al Pla de Coma Ermada,
Després, girem a l’esquerra per arribar a la
Portella de Mantet, punt fronterer a 2400
metres d’alçada.
No ens hi aturem gaire i fem via cap al Pic
de la Dona. La pujada és dreta, i les vistes
sobre el Canigó i els diversos cims que
conformen
l’olla
de
Vallter
són
espectaculars.
Arribem al cim del Pic de la Dona (2.705 m)
cap a les onze, i ens asseiem una estona
per esmorzar. Hi ha una cola de caminaires
de Barcelona i Sabadell que fan un camí
semblant al nostre, i els anirem trobant
durant tot el matí. Ens fem una primera
fotografia de grup, enarborant una senyera estelada per exigir la INDEPENDÈNCIA del nostre país.

Continuem cap al Puig d’Ombriaga
(2.635m)
i, en arribar al coll de la
Geganta, tres membres del grup
decideixen seguir fins a l’estany de
Bacivers i després baixar directament a
Vallter. Els altres seguim muntanya
amunt.

Després d’una bona pujada per un camí ple de rocs, arribem al Bastiments cap a dos quarts de
dues del migdia, el cim més alt d’avui, a 2883 m. La panoràmica de 360
graus que albirem des d’aquí és espectacular, encara que una mica desdibuixada per la calitja. Ens
hi fem una nova fotografia de grup, tot i que aquesta
vegada no hi som pas tots.

Una estoneta per fruir del paisatge, i iniciem la
davallada en direcció sudest fins al Coll de la
Marrana i des d’allà tornem per les pistes d’esquí
fins a l’estació de Vallter, on hem deixat els cotxes.
Són tres quarts de tres de la tarda, i dinem de
carmanyola en una taula de pícnic de l’estació
d’esquí.

La setmana que ve ens trobarem a les
sis del matí a la zona esportiva de Corró
per pujar el Costa Cabirolera des del Pla
de les Bassotes. Anirem a dinar en un
restaurant.
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