
Pic de la Dona i Bastiments des de Vallter 
14 de juliol de 2021 

 

Assistents: Isabel Alcalde, Jaume Bertran (i la Fei), Karin Bruy, Pep Casas, 

Joan Corbera, Mercè Font, Carme Guri, Toni Manuel, Josep M. Martínez, 

Miquel Maymó, Esteve Mogas, Ismael Porcar, Pep Pous, Josep Roca. 

 

Distància: 10,80 km Temps total: 5,30 h  Desnivell acumulat: 819 m+  

Cotxes: Josep M. Martínez, Josep Roca, Jaume Bertran i Pep Casas.  125 Km  

 

Ens trobem a les 7 del matí a la zona esportiva 
de Corró. Avui som 14 de colla, i donem la 
benvinguda a la Karin que, possiblement, ens 
acompanyarà a partir d’ara. Sortim per la C-17 
en direcció a Ripoll i Sant Joan de les 
Abadesses, fem una curta parada per prendre 
un cafè, i seguim fins a Camprodon i Vallter, on 
deixem els cotxes.   

 
Comencem a caminar a un quart de deu, i notem 
que fa més fresca que els darrers dies: 8,5 graus en 
ple mes de juliol. La pujada és forteta fins al Pla de 
Coma Ermada, i girem a l’esquerra per arribar a la 
Portella de Mantet, punt fronterer a 2400 metres 
d’alçada. 
 
No ens hi aturem gaire i fem via cap al Pic de la 
Dona. La pujada és dreta, i les vistes sobre un 
Canigó mig encapotat i els diversos cims que 
conformen l’olla de Vallter són espectaculars. 
 
 
 

 
Arribem al cim del Pic de 
la Dona (2.705 m) a les 
onze, i ens asseiem una 
estona per esmorzar. El 
cel es va cobrint a poc a 
poc de núvols, i les 
previsions són de pluja a 
partir del migdia, però no 
en fem gaire cas, i ens 
fem la primera fotografia 
de grup, enarborant una 
senyera estelada. 



 
Continuem cap al Puig d’Ombriaga (2.635m)  i, 
en arribar al coll de la Geganta, el Joan i el 
Josep Maria decideixen baixar directament a 
Vallter, mentre tots els altres seguim muntanya 
amunt. 
 
Després d’una bona pujada en ziga-zaga per un 
camí ple de rocs, arribem al Bastiments poc 
abans de la una del migdia, el cim més alt 
d’avui, a 2883 m. No es veuen gaire les 
muntanyes de l’entorn, encara que de tant en 
tant s’obre alguna clariana que ens permet fruir 
una mica del paisatge.  
 
És un cim emblemàtic i no hi som pas sols. Ens 
resulta fàcil demanar que algú ens faci una nova 
fotografia de grup, també amb l’estelada per 
exigir la INDEPENDÈNCIA del nostre país. 

 
Iniciem la davallada en direcció sudest 
fins al Coll de la Marrana. Pel camí 
contemplem a vol d’ocell el curs més alt 
del riu Freser, i des d’allà tornem per 
les pistes d’esquí fins a l’estació de 
Vallter, on hem deixat els cotxes.  
 
Són tres quarts de tres de la tarda, i 
dinem de carmanyola a dins del bar de 
l’estació d’esquí. Comentem que ha 
estat una bonica sortida i que el temps 
s’ha aguantat prou bé. 
 
 

 
 
 
La setmana que ve ens trobarem a 
dos quarts de set del matí a la zona 
esportiva de Corró per anar a la 
Cerdanya i pujar el Perafita i el 
Monturull. Portarem també el dinar, 
que deixarem a dins dels cotxes per 
trobar-lo de tornada. 
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