
Bastiments des de Valter 
28 de setembre de 2016 
 
Integrants: Joan Corbera,  Vicenç Catafal, Josep M. Farnés, Miquel 
Maymó, Ismael Porcar i la Neret, Julià Pratginestós i Josep Roca. 
 

Distància projectada: 8.85 8,07 amb altures: 9,07 8,18 Km. Temps: 4,57 5,09 h     
Desnivells: 705 602m. Acumulat: 705 667m Cotxe:126km. Ismael Porcar i Josep Roca 
 
Sortim a les 6,30 del matí, per agafar 
la C-17. A l’entrada  de Ripoll parem a 
prendre cafè. Seguim fins a Setcases i 
aparquem a Vallter. En baixar del 
cotxe ens sorprèn la fresqueta són 6 
graus i una mica de vent, el dia és molt 
clar.  Ens trobem amb els amics de 
Sabadell que fan la volta inversa a la 
nostra, també passen per Bastiments. 
Ens preparem, a les 8,40h comencem  
a 2.165m a caminar, direcció al coll de 
la Marrana per les pistes d’esquí. 
Anem pujant a bon ritme ens trobem 
amb més gent que camina, no estem 
sols.  A l’arribar al coll de la Marrana, estem a 2.529m portem 3,3km i 1,25h ja són les 
10,05h. estem contens de com hem pujat.   
A les 11h en Julià i en Josep Maria es queden a esmorzar i decideixen fer una altre ruta. 
Nosaltres seguim pujant per fer el cim a les 11,20h portem 5,15km i estem a 2.882m de 
alçada, passem per la creu, el punt geogràfic i seguim fins el piolet, ens trobem amb  



una paret de 
pedres que 
serveix per 

arrecerar-
nos del vent. 
A cara nord 

observem 
calamarsa i 
gel. Esmor-
zem, fem 

fotos i ens creuem amb un noi que corre, ens diu 
que és d’Olot i que està entrenant, que és ADF 
de professió.  
Iniciem els descens direcció al circ de Bacivers, a 
l’arribar al coll, baixem cap l’estany de Bacivers,  
anem direcció  al Coll de la Geganta, seguim pel 
Pla de la Regalíssia  i cap a la Font de La Perdiu. 
La baixada és espectacular, molt dreta i  tècnica, 
ens presentem  a les pistes d’esquí  amb un tres i 
no res.  
A les 13,4h arribem a l’aparcament, en total hem 
fet 4,57h  i 9,07 km.  
Un dia espectacular, molta llum i un cel molt net. 
Decidim anar a dinar a Cal Repunxó de Sant 
Joan de les Abadesses. Molt ben atesos, com és 
habitual. 
La propera setmana anirem a la Costa Cabirolera 
a la serra del Cadí. 
 Sortirem a les 6 de Llerona. 
 

Text: Miquel Maymó    Fotografies: Joan Corbera                 


