
Pic de l’Infern Pic del Freser des de Vallter 
8 de setembre 2021 

Assistents: Jaume Bertran, Karin Bruy, Pep Casas, Joan Corbera, Mercè Font, 

Josep Ma Martínez,Toni Manuel, Miquel Maymó, Esteve Mogas,Tere Pintó, 

Ismael Porcar, Josep Roca. 

Distància: 13,7km. Desnivell: 954m+. Temps: 7,33h. Temps en Moviment: 5,11h Temp: 16 

graus. 

Cotxe: 125km Jaume Bertran, JMa. Martínez, Esteve Mogas. 

Ens trobem a les 6h del matí. Anem per 

la C17 fins a Ripoll on girem cap a 

Camprodon direcció Setcases i Vallter 

2000. 

Arribem a dos quarts de nou i decidim 

deixar el dinar al cotxe.  

Comencem a caminar per les pistes 

d’esquí direcció al Coll de la Marrana. 

Seguim el GR 11, direcció a Núria, fins 

al fons de la Vall del Freser.  

 

Parem a esmorzar a prop de la cabana de pedra de Tirapits. On hi ha un polsador d’emergència. 

Deixem el GR 11 que segueix cap a Tirapits i Núria.   

  

Nosaltres marxem cap a la dreta per anar a buscar el coll del Portell, tot seguint per arribar a la 

cresta dels Grogs, pas molt aeri i delicat, passem amb prudència i ajudats amb les mans, seguim  

cap al objectiu d’avui, que assolim a quarts d’una. Pic de l’Infern 2.879m, tenim unes vistes 

fantàstiques, estem al Conflent France, en Jaume demana una ratet més per gaudir del cim 

després de l’esforç.  

Baixem desfent la pujada fins el coll. En Joan, en Josep Ma i en Toni decideixen anar tornant.  

 

 

                                                   Pic de l'Infern 2.870m 



Els altres ben animats decidim fer el pic del Freser, ja que el tenim a prop. Amb alguna grimpada 

i esforç fem el segon cim d’avui 2.835 m, fer el segon cim ha valgut la pena, també preciós. 

 

Iniciem la baixada per les arpelles del Freser. Ens trobem un ramat d’isards un xic lluny. Seguim  

baixant i anem a trobar el GR 11 que és el camí que hem pujat al matí, ja desfem la pujada, 

anem lleugers, per què tenim gana, són més de les tres i encara ens queda molt de camí.  

Baixant el coll de la Marrana trobem molts Isards i marmotes, aquestes ens xisclaven, passem 

per l’Ull de Ter, ens refresquem, agafem aigua i seguim cap els cotxes. Arribem a tres quarts de 

quatre.  

Un dia de muntanya per recordar, un temps esplèndid, com diuen els francesos “ Un jour 

magnífic “  

Dinem al bar de l’estació d’esquí, ben entaulats brindem amb cava per l’aniversari de l’Esteve . 

La propera setmana anirem a la Tosa Plana de Lles.  

Sortirem a les 6h del matí de l’àrea esportiva de Corró de Vall. Ens portarem el dinar. 

 
Fotografies: Joan Corbera 

Text: Miquel Maimó Cirera 

 

 

 

 

 Pic del Freser 2.835m 

                         Refugi vell de Ulldeter 


