
Bastiments i Bacivers 
25 de juny de 2009   
 
Integrants: Pep Comas, Joan Corbera, Josep Maria Farnés, 
Carme Guri, Jaume Muntan, Josep Oranias, Ismael Porcar, Josep 
Roca i Jaume Ventura. 
 
Distància: 10’82 Km. - Desnivells: total 792 m. Acumulat 1050 m. 
Temps 5h.6 min. - Cotxe: 250 Km. Ismael Porcar i Josep Roca 
 

Ens trobem al Gorcs a les 7 del matí. Hem arribat molt puntuals. Avui anem amb intenció 
de pujar als Bastiments i el Bacivers. Hem recuperat la Carme Guri, que ha començat 
vacances. Agafem la C-17 fins a Ripoll, seguim cap a Sant Pau de Seguries i Camprodon, 
Setcases i Vallter 2000. Pel camí trobem les habituals obres d’ampliació de la carretera de 
Vic a Ripoll.      Anuncien temps emboirat, amb previsions de pluges, sobretot a la tarda.  
 
Arribem al voltant de les 9 del 
matí. Acabem de configurar la 
ruta que seguirem, doncs s’ha-
vien previst diverses variants. 
Arrenquem en direcció al Coll de 
la Marrana amb força, segura-
ment massa força, doncs en breu 
l’esforç ens castiga. Pugem per 
pistes d’esquí i aviat el grup es 
disgrega en diversos fronts. Al 
final ens agrupem i pugem junts 
el darrer recorregut fins el Coll de 
la Marrana. Ens sorprèn els nom-
brosos excursionistes trobem que 
baixen. Veiem núvols que anun-
cien pluges imminents. Abans 
d’arribar al citat Coll traiem la 
col�lecció de cangurs i capelines 
que ens serveixen per defensar-
nos d’una curta pedregada. Iniciem la pujada. El fred es viu i ens obliga abrigar-nos, fins i 
tot amb alguns guants. Arribem al punt geodèsic del Pic de Bastiments de 2881,4 a les 
onze i quart. Hi esmorzem arrecerats. Tres components del grup, en Joan Corbera, en 
Josep Oranias i en Jaume Ventura, opten per retornar baixant per la carena fins al Coll de 
la Geganta. La resta anem cap al Bacivers. Passem pel Piolet de Bastiments. Portem una 
bona marxa i el pedregà obliga a prendre precaucions. Observem en la llunyania com l’altre 
colla baixa per la carena i ells també ens comentaran després les seves observacions. 
Arribem al Pic de Prat de Bacivers de 2845 a dos quarts d’una. Contemplem l’amplia i 

impressionant vista 
dels Pirineus, i ens 
decidim baixar fins 
al refugi del pastor. 
En Pep Comas i en 
Jaume Muntan s’a-
costen a l’estany 
dels Bacivers, on 
s’hi refresquen els 
peus. La resta opta 
per fer camí fins al 
Coll de la Geganta. 
Travessem una con-
gesta de neu i 
prenem un camí 
amb una pujada 
continuada, molt 
agradable. Quan hi 
arribem, comencem 



a baixar amb les corresponents zigues zagues 
del camí. Aviat ens atrapen baixant pel dret. 
Seguim l’agradable camí fins a les pistes 
d’esquí que la seva grava dificulta la seva 
baixada. 
A les dues hores deu minuts arribem a 
l’aparcament, on ens retrobem tota l’expedició 
i després de pujar al cotxes, iniciem el retorn. 
Després d’un 
intent a Can 
Falera de Set-
cases, encara 
tancat, anem al 
restaurant Can 

Baral�la de Sant Pau de Seguries. Prenem un entrant molt 
variat amb predomini d’amanides, demanem majo-
ritàriament la paella d’arròs, amb instruccions de coure-la 
una parell de minuts més. I els dos comensals que han triat 
canelons cauen en la temptació i comparteixen amb la resta 
la paella. El 
darrer plat 
triomfa el 
peix fregit. 
Esgotem les 
existències, 
i la meitat 
serà subs-
tituït per si-
pions a la 
planxa. Les 
postres són 
molt varia-
des. Els 
cafès i va-
riants, i la 
habitual i 
generosa 
copa de 
rom, que 
compartim. 
Després a la 
sobretaula 

en Jaume Ventura, que ha pagat la rajola ginestera, de l’Agrupació Excursionista de 
Granollers, recupera l’aportació dels presents. La propera setmana anirem al Roca Colom i 
el Costabona des d’Espinavell, i sortirem a les 7 del matí dels Gorcs.  
 
    Josep Maria Farnés 
    Fotografies: Joan Corbera, Josep Maria Farnés i Ismael Porcar 


