Pic de Pra t de Bacive
B
ers i B
Bastim
ments
14 de juny
y de 2017

Integrantts: Josep C
Carbonell, Joan Corb
bera, Joseep M. Farnés, Josep M.
Martínez, Maria Olivveras, Miquel Maymó
ó, Manel M
Molina, Ism
mael Porca
ar (i
la Neret), Pep Pou
us, Julià Pratginestó
ós, Josepp Roca, Jo
osep Rodrri i
Ramon Vilana
Distànc
cia projecttada: 8,424
4km amb a
altures: 8,669km Desnivells: 687m Acu
umulat: 755m
Temps:: 5,16h
Cotxe
e: total 125km Manel Molina, Ism
mael Porcar i Josep Rocca
Sortim a les 7 des de Llerrona i marx
rxem
C
cap a Ripoll on els
directess per la C-17
cafeterss hi fan un
na parada. Seguim ca
ap a
Sant Pau de Seg
guries on ens aturem
m al
restaura
ant, que a encara no havia ob
bert.
Continu
uem per Ca
amprodon i Setcases. Pel
camí trrobem un ramat
r
de vedell
v
i vaq
ques
que enss frenen. Elss pastors els desvien i ens
permete
en passarr. Arribem a Vallte
er. I
despréss de preparar-nos, acceptem
m la
invitació
ó d’en Julià
à que comp
parteix nes pres
amb totta la colla.. Arrenquem
m a les 9 i ¼
pujant pels Planss de Dalt d’en More ns i
anem a trobar el Pla de la Regalíssia per
arribar al Coll de
d la Geganta. A p
partir
d’aquesst punt comença la disp
persió del g
grup.
En Carrbonell i en
n Roca anu
uncien que arribaran a l’Estany de Baciveers. La restta seguim per
l’Esquena d’Ase. En
E Josep Maria Martíne
ez i la Maria, amb l’Ism
mael i en Roodri segueixen l’Esque
ena

d’Ase i arriben als
a Bastime
ents
(2.881 m). Menttre la re
esta
anem a esmorzar al prat
p
damunnt
de
de
l’Estany
Baciveers, quan ja són 2/4 de
12. Enn arrencar en Julià i en
Farnéss baixen a l’estany, on
en Caarbonell i en
n Roca entren
dins lees seves ge
elades aigües.
Junts els quatre
e retornen pel
camí dd’anada i es
e desvien per
la Fonnt de la Pe
erdiu. Els cinc
c
restannts pugen directes pel
Circ dde Bacivers
s fins al seu
s
Coll i segueixen la carena fins
f
al Picc de Prats de Bacivers
(2.8444m) on el coronen
c
a 2/4
d’1. B
Baixen dirrectes fins a
l’estanny. Pel cam
mí coincideixxen
de
amb
els
pro
ovinents
Bastim
ments i segueixen pel
Coll de la Ge
eganta i pel
compl icat camí de
e la Font de
e la
Perdiuu. Arribem encara que
q
esgraoonats entre
e ¾ de 2 del
migdiaa i les 2 i 1/4 . El dos
d
cotxess amb els xofers
x
que han
h
arribatt abans arrenquen a
confirm
mar el resta
aurant i paren
a una font a refre
escar-se. Junts
ens arrribem fins al Restaurrant
Mas Re
epunxó. A le
es postres brindem a la salut d’en Josep Ca
arbonell pells seus 75 anys.
a
Decid
dim
que la p
propera settmana anire
em a torren
nt de la Mas
sica des de
e Vallfogonaa del Ripollè
ès. Sortirem
ma
les 7 de
e Llerona.
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C

