
 

El Paraigua, 2012-2013 
El Pic de Bastiments 

 
Desplaçament: cotxes particulars. Preu: 23€ per persona. Distància des de Barcelona:  
170km. 
 
Hostalatge: Hostal Can Tiranda; C/ Ull de Ter, 1. Telèf.: 972136052. Setcases. Preu de la 
pensió completa: 65 €/persona. Dinar del diumenge al mateix hotel, preu: 20€ 
 
Portar: dinar de motxilla del dissabte, bastons, barret, crema solar i cantimplora. També tot 
allò que us sembli imprescindible per fer nit a l’hotel. 
 

Dissabte 15 de juny de 2013 
El Bastiments  

 
 
Horaris dissabte: 
 
7,30 h.  Estació de RENFE de Barcelona–St. Andreu Arenal, Av. Meridiana–Pg. Fabra 
   i Puig. Qui surti de Barcelona. 
10,45 h.  Trobada, havent esmorzant, a l’aparcament superior de l’estació d’esquí de 

Vallter2000.   
11,00 h.  Inici caminada. 
 
ITINERARI AMB COTXE FINS A VALLTER2000: Aneu de Barcelona fins a Ripoll, on 
seguireu les indicacions cap a Camprodon, i allà trenqueu cap a Setcases, i continueu fins 
l’estacionament superior de  Vallter2000. 
 
Itinerari:  Aparcament superior de Vallter2000 (2.150m)-Portella de Mantet (2.411m)-Pic de 
la Dona (2.702m)-Coll de la Geganta (2.604m)-Esquena d’Ase-Pic de Bastiments (2883m)-
Coll de la Marrana (2.592m)-Xalet Vell d’Ull de Ter (2.390m)-Estació d’esquí Vallter2000. 

 

Descripció de la caminada:  Comencem a pujar per l’antic camí ramader que comunicava el 

Ripollès amb el Conflent fins arribar a la Portella de Mantet, amb grans vistes a l’est i al nord; 

el poble de Mantet sembla a tocar. Des d’aquí, un camí força ample i suau amb algun repetjó, 

ens durà fins al Pic de la Dona (dit també de Bacivers) sense grans dificultats. Fins aquí 

haurem fet un desnivell de 550m i qui vulgui podrà retornar pel mateix camí sense problemes 

a l’estació d’esquí. La vista des del Pic de la Dona és superba, només superada per la que 

gaudirem des dels Bastiments. Continuarem baixant suament cap el Coll de la Geganta, des 

d’on hi haurà la possibilitat (per als més agosarats i si el temps acompanya) de voltar al nord 

cap el Pic de Prat de Bacivers i assolir el Bastiments per la carena nord, ruta més llarga i 

feixuga que la que proposem. A la dreta, tenim l’estany de Bacivers, petit i arraulit dins del 

petit circ de Bacivers. Ja només ens quedarà remuntar els 280m de desnivell que falten  per 

assolir el Pic de Bastiments, passant per l’Esquena d’Ase, per un camí pedregós. La pujada 
paga la pena perquè el Bastiments és un dels millors miradors del Pirineu Oriental i el pic 
més alt del Conflent. Un cop descansats i ganyipats, baixarem al Coll de la Marrana, on 
tenim previst el dinar (i una mica de migdiada muntanyenca) als replans de sota seu. En 
reempendre la baixada, passarem a frec de les runes del refugi vell d’Ull de Ter i trobarem 
les pistes que ens duran al punt d’inici. 



 

 
Característiques:   

Distància: 10.74 km 
Ascens acumulat: 979 m 
Temps: 5h, sense comptar les aturades. 

 
 
 

Diumenge 16 de juny  2013 
Riu de Carboner 

 
 
 
Horaris diumenge: 
 
8,30 h:  esmorzar a l’Hostal. 
9,15 h:  sortida de l’hostal fins el punt d’inici de la caminada. 
9:30 h:  S’inicia la caminada. 
 
Itinerari: Riu de Carboner-pista de Setcases a la Collada Fonda- Cabanya d’en Miragol-
Serrat d’Espany-la Plana-Pont de la Farga. 
 
Descripció de la caminada: el Riu Carboner és un torrent que neix als peus del Costabona 
i forma una sèrie d’alegres salts i cadolles en tot el seu recorregut. El tros que nosaltres 
seguirem és el més bonic, amb el Cossi d’en Batlle com a punt més atractiu. El passarem 
pel Pont de Carboner i més amunt el deixarem per enfilar-nos per un camí en moderada 
pujada per un bosc de pi negre, fins a la pista que puja a la Collada Fonda, que nosaltres 
seguirem cap avall un bon tros, paral·lels al riu. La deixarem en un revolt per enfilar-nos per 
corriols de bestiar cap a la cabana d’en Miragol, amb vistes cap a la Coma de l’Orri i la vall 
del Ter. Després de passar pel corral de la Plana, arribarem al Pont de la Farga. 
 
Característiques:    

Distància: 7.67 km. 
Desnivell acumulat: 448m 
Temps: 2, 45h sense comptar les aturades. 

 
Responsables:  Francesc Garrigós i Paco Ibáñez, amb la col·laboració del Marià i el Víctor. 
 
QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS 
Per a l'organització dels ocupants dels cotxes i les reserves de places a l’hotel i/o restaurant, 
contacteu amb en Paco Ibáñez. Telèfon 93 2322974. 
També podeu fer-ho per correu electrònic: ibanez.melia@gmail.com 
Feu-ho abans del dilluns dia 10 de juny, a les 22h. 
Deixeu el missatge clar i concís, tot indicant quin dia o dies hi anireu.  
Si algú vol pujar divendres dia 14, pot reservar directament a l’Hotel. 


