Pic de la Dona i Pic Serra de Bacivers
25 de maig de 2016
Integrants: Miquel Maymó, Manel Molina, Ismael Porcar i la Neret,
Josep Roca, Josep Rodríguez.
Distància projectada: 8’5 km amb altures: 8’7 km.
Desnivells: 578 m, Acumulat: 780 m. Temps: 4 h

Cotxe: 128 km. Ismael Porcar

Ens trobem a les set a Llerona, sortim
cap a la C-17 direcció Ripoll,
Camprodon, Setcases i estació d’esquí
de Vallt
er 2000 . Aparquem, són prop de les nou
i fa força vent, sol i boires altes.
Comencem a caminar a 2.108 m. A la
dreta de les edificacions de l’estació
d’esquí seguim les senyals blanques i
vermelles del GR-11, fins arribar al pla
de Coma Ermada, girem a l’esquerra per
anar a trobar la Portella de Mentet, cada
cop fa més vent; superem la Portella i
encarem la forta pujada que ens portarà al cim del Pic de la Dona 2.702 m, el vent ja és
molt fort i fa molt fred, ens arrasem dins un tancat de pedres seques i decidim esmorzar,
ja són prop de tres quarts d’onze i portem una hora i tres quarts de pujada. A l’acabar
d’esmorzar seguim cap a la Serra de Bacivers , i pugem al puig d’Ombriaga 2.639 m . El

vent que fa, ens emprenya molt i tenim fred i
decidim anar baixant. Ens dirigim cap el coll
de la Geganta 2604 m a l’arribar al coll
decidim
baixar
pel dret,
una
baixada
forta
i
molt
tècnica
que ens
fa treballar de valent. Veiem algunes marmotes que
xisclen al detectar-nos. Passem el pla de Regalíssia,
i més avall la font de la Perdiu, per arribar a l’estació
d’esquí Vallter 2000 i el cotxe.
Decidim anar a dinar Can Baral.la de Sant Pau de
Seguries .
La propera setmana anirem a Perafita i Montorull.
Sortirem a les 6h de Llerona.
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