
Pirineus: Ascensió al pic de Bastiments (2.883 metres) 

 
Dates: 4, 5 i 6 de maig de 2007 

 
Paricipants (10): Davis Arias, Meli Carrilero, Toni Coll, Lluís Díaz, Pilar Fargas, 
Joan Gassol, Encarna Hidalgo, Pere López, Pili Inostroza, Tatiana Stupina.  
 
Hores totals: 9 

 
Divendres 4 al vespre pugem a l’alta vall del Ter, on fem nit a l’hostal Pastuira, 
a prop de la tancada estació de Vallter 2000 que, paradoxalment, acumula ara 
més neu que durant l’hivern acabat de passar. Les nevades que la primera 
setmana de maig han acumulat grans gruixos de neu per damunt dels 2000 
metres i les temperatures en alçada han baixat en picat. 
 

 

 

 
A les 7 del matí del dissabte comencem l’ascensió passant primer pel refugi 
d’Ulldeter. Trobem uns grans tous de neu que fan lenta i treballada la feina 
d’anar guanyant metre a metre. Degut a la nevada recent, cal anar obrint la 
traça. Bufa un fort vent, la temperatura és molt baixa encara que el cel es 
mostra ras i blau. La ruta ens porta camí del coll de la Marrana, on fem un mos 
abans de pujar-hi a dalt, on el vent és encara més fort.  
 

  

 
La pujada a la pala final del pic de Bastiments no té dificultats tècniques, tret 
del vent, el fred i anar lentament pas a pas en la neu fonda. Els esquiadors que 
ens avancen escullem el tram central, nosaltres anem a l’esquerra, per 



l’aflorament de pedra que el fort vent ha escombrat de neu i fa menys pesada la 
pujada. Quan són poc més de les onze del matí, el cel es comença a tapar i els 
darrers trams fins el cim els fem entre la boira i la nevada. Poc després del 
migdia som al cim del pic de Bastiments, a 3 graus sota zero i amb un vent molt 
fort que arrossega una lleu nevada. Hi estem només uns minuts, ens fem unes 
fotos i comencem la baixada.  
 

 
El temps canviant ens regala de nou el sol poc abans d’arribar de nou al coll de 
la Marrana. Gaudim llavors d’un paisatge nevat de gran bellesa. Després d’una 
aturada a menjar quelcom al refugi d’Ulldeter arribem a baix a passades les 
quatre de la tarda, quan a dalt s’ha tornat a tancar el cel i torna a nevar. 
Diumenge fem la tornada després d’una visita a Camprodon. 


