Bastiments i Pic de la Dona
20 de juny de 2012
Integrants: Josep Carbonell, Pep Comas, Jaume Muntan, Joan
Corbera, Josep Maria Farnés, Ismael Porcar, Julià Pratginestós,
Josep Roca i Josep Rodri
Distància: Projectada 10’23-6’45 Km i amb altures 10’53-6’60 Km. Temps 5 i 3’37
Desnivells: 736-620m.Acumulat: 962-6’33m. Cotxe: 125 km Ismael Porcar-Josep Roca
Ens trobem a les 7 als Gorcs i marxem
tot seguit cap a la Garriga, on prenem la
C-17. A Ripoll trenquem cap a Camprodon, Setcases i Vallter aparquem. A les
nou arrenquem a caminar pel costat
dret de les edificacions. Passem pel pla
de la Portella i seguim els corriols que
avancen pel costat del torrent de la
Portella. El terra encara està humit de
les pluges del dia anterior. Arribem a la
Portella de Mantet a les 9’32 h. i ens
adonem que hem portat molt bon ritme.
Observem les boires que avancen i que
ens acompanyaran, intermitentment, durant tot el trajecte. Virem cap a la nostra
esquerra i iniciem l’ascens al Pic de la
Dona (2.702 m). Hi arribem a 2/4 d’11 i
ens instal·lem dins un tancat de pedres.
Fem la foto de grup quan la boira ha
envaït el paisatge. Seguim pel corriol
marcat i deixem a la nostra dreta el cim
dels Bacivers. Passem arran del puig
d’Ombriaga (2.638 m) fins al coll de la
Geganta, on en Pep Comas, Josep
Carbonell i Jaume Muntan inicien el seu
retorn, pel pla de la Regalíssia i el clot
de la Xemeneia. La resta seguim per
l’esquena d’ase. Ens hem trobat una
quadrilla de joves muntanyencs i més
tard un grup de francesos que també
pugen als Bastiments. Fem la pujada a diferents ritmes. L’Ismael Porcar, seguit d’en
Josep Roca, ens porten una bona distància. Arribem, els darrers, als Bastiments (2.883
m) al voltant de les 12’15 i anem fins l’altre punt (2.882 m) on ens fotografiem. Comencem el retorn tot
seguit, però ens frenaran dues noies de
Girona , amb les qui
establim una animada conversa. Baixem
directes al coll de la
Marrana. Hi arribem
tocades la 1 h. Baixem pel corriol més

planer. Seguim pel
costat de les runes
de la quadra dels Cavalls, prop de l’antic
refugi, i ens agrupem
al voltant de la font
del riu Ter. Quan arribem a les pistes procurem evitar-les tot
agafant camins laterals. Arribem a Vallter
prop de les 2 h.
Prenem la nostra dosi
de cervesa i decidim
anar a dinar a Ripoll a
les Graelles. Hi arribem prop de les 3 i
ens
atenen
molt
correctament. A les
postres en Josep
Carbonell ens convida amb cava per
celebrar els seus 70
anys, per cert ecològic. Decidim que la
propera setmana anirem al Torreneules.
Sortirem a les 6 dels
Gorcs que agafar el
primer cremallera de
Núria.
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