Bastiments i Pic de Prat de Bacivers
17 de juliol 2019

Integrants:Isabel Alcalde, Jaume Bertran, Joan Corbera, Mercè Font, Toni
Manuel, JM Martínez, Miquel Maymó, Julià Pratginestós, Josep Pous.
Distància:11,74km, Temps: 5,55h, Temps en moviment: 3,52h Desnivell: 810m Temp: 12
graus, Cotxes: 125km, Jaume Bertran, Josep Pous.
Sortim a les 6h del matí de l’àrea esportiva de Corró de Vall, anem cap a la C 17 a Ripoll girem
cap a Sant Joan de les Abadesses, hi parem a el cafè. Seguim fins Vallter 2.000, aparquem i ens
preparem per fer la sortida. Estem a 2.150m+ sòn tres quarts de nou, hi ha 12 graus i el dia
força bé. Iniciem amb forta pujada per les pistes
d’esquí, fins al coll de la Marrana, girem a la
dreta i encarem la pujada de Bastimens, anem
pujant a bon ritme. A tres quarts d’onze fem el
cim el més alt d’avui, (2.883m). Esmorzem i ens
fem les fotos de grup reivindicatives,
LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS.
Reprenem la caminada per la carena cap el
segon cim, Pic de Prat de Bacivers,(2.845m) a
tres quarts de dotze arribem a dalt. Ens fem les
fotos i tornem enrere fins el coll, per baixar cap
a l’Estany de Bacivers. El cel ha canviat en poc
Cim de Bastiments 2.883m
temps, trobem boira i trons a la llunyania.
Portem un bon ritme per por de tempesta que ens està amenaçant. Ens trobem amb uns nois
d’Igualada que volien fer el Bastiments i han tornat enrere. Ens acompanyen fins l’aparcament
de Vallter.
Arribem al Coll de la Geganta, i iniciem el descens cap a l’estació d’esquí de Vallter 2000.
Arribem als cotxes a un quart de tres.
Bona matinal per sort ens hem escapat de la pluja.
Anem a dinar a Cal Repuntxo ben atesos com sempre.
La propera setmana anirem al Costabona . Sortirem a les 6h del matí de l’àrea esportiva de
Corró de Vall, ens portarem el dinar .
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