
Ascensió al Bastiments (2.883m) Pirineu Oriental-Regió 
d’Ulldeter 

  
  
Cims assolits: Pic de la Dona (2.702m.), Puig d’Ombriaga (2.634m.), Pic de 
Bacivers (2.845m.), Bastiments (2.881m.) i (2.883m.), Pic de Freser 
(2.835m.), Pic de l’Infern (2.869m.) i Pic dels Gorgs (2.851m.) 
  
Data: dies 02 i 03 de juliol de 2010 
  
Participants: (11) Pere López, Tatiana Stupina, Marcel Fortuny, Susana 
Álvarez, Domingo Campos, Dani Ros, Amèlia Salvat, Josep Massana, Elena 
Güell, Joan Aubía i Toni Coll.  
  
Hores totals: 11        Km: 17           Desnivell màxim: 776 m      Desnivell 
acumulat: 1.230 m 
  
El divendres dia 2, a primera hora de la tarda, iniciem el viatge d’aproximació a 
Vallter. I a quarts de vuit de la tarda arribem al càmping Conca de Ter, situat a 
les afores del poblet de Vilallonga de Ter. El seu selecte restaurant, amb cuina 
d’autor, ens posa la acolorida nota de “distinció” al nostre sopar, amb copa de 
cava i brindis inclòs, que ens augura un gran dia de tralla amb la consecució de 
molts cims. 
  

 
  
El dissabte dia 3, de bon matí encetem una jornada de onze hores d’activitat 
lliscant lliurament per una franja situada entre els 2.400-2.900 metres de 
alçada. L’estació Vallter 2000, esdevé el punt de sortida i arribada del nostre 
recorregut circular. Per començar anem per la jaça de Morenç i pugem cap a la 
Portella de Mentet (2.409m.), tot seguit continuem pujant fins el Pic de la Dona i 
després baixem cap el Pla d’Ombriaga. 
  



 

 

  
El Puig d’Ombriaga no presenta obstacles per a transitar-ho i el Coll de la 
Geganta (2.611m.) ja és al nostre abast. Deixem el Circ de Morenç i anem cap 
els Plans de Bacivers, prop de l’Estany aprofitem per esmorzar. 
  
La pujada al Cim de Bacivers arranca a la vora d’un petit abric/cabana fet de 
pedra seca. Aquesta ascensió ja és una mica més sostinguda i ens obliga a 
emprar un xic d’esforç. A continuació la baixada al coll de Bacivers (2.774m.) i 
la ascensió a les puntes del cim de Bastiments, ja ens agafa a ple ritme i no es 
fa pesada. 
  
Descansem una bona estona en el nostre “cim estrella”, el dia poc a poc es va 
enlleganyant però encara resta agradable. Baixem cap a les Collades de les 
Comes de Malinfern (2.705m.), tot seguin la carena E., entrem a la regió de les 
Arpelles del Freser, coronem el cim i continuem cap el cim de l’Infern. 
  

 
 

  
Mirant cap el Nord,  l’esguard des del gran cim de l’Infern és notable, sobre tot 
amb el circ de Carançà. Efectuem el retorn obligat al coll de l’Infern (2.790m.), 
ascendim al Pic dels Gorgs i ja emprenem la baixada per la carena fins el 
Portell i la Cabana de Tirapits, on aprofitem per dinar. 
  
Seguint el GR-11 pugem al Coll de la Marrana (2.589m.), baixem fins el Refugi 
d’Ulldeter i fem cap als plans de Vallter, punt d’inici de l’excursió. 
  



 
 


