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Presentació

Els estanys d’alta muntanya que hi ha als Pirineus són una de les
grans i més sorprenents meravelles que ens ofereix la natura que ens
brinda i ens regala aquesta imponent serralada muntanyosa.

Si durant els mesos d’hivern i primavera tots aquests llacs i es-
tanys resten adormits sota un important mantell blanc de gel i de neu,
i durant gairebé set mesos res pertorba mínimament els seus som-
nis, durant l’estiu i bona part de la tardor aquests estanys reviuen
fins a lograr el bell somni de conviure amb total harmonia amb la
muntanya i el paisatge que els envolta.

Sí, està clar que les muntanyes són decisives en la vida del piri-
nenc muntanyenc, especialment les més altes, ja que ens atrauen
poderosament i ens convertim en els seus amants incondicionals. No
obstant això, els estanys també ens atrauen poderosament, i per això
hi ha molts muntanyencs i excursionistes que se senten irremeiable-
ment atrets per l’espectacular màgia dels llacs i estanys que hi ha
al llarg de la serralada més important del nostre país.

A Catalunya i Andorra hi ha centenars de llacs i estanys. N’hi ha
d’espectaculars i n’hi ha que no són tan bonics, n’hi ha que tenen
unes dimensions gegantines i n’hi ha de menuts. També n’hi ha que
es troben en indrets bucòlics i poc freqüentats, mentre que altres
es troben en llocs de pas i, per tant, són força coneguts.

Escollir una cinquantena d’aquests estanys no ha estat pas una
tasca fàcil, tot i que n’hi ha uns quants que són tan clàssics que, lò-
gicament, no poden faltar en una obra com aquesta. N’hi ha d’al-
tres –probablement la majoria–, que ja sigui per la bellesa de l’es-
tany o per l’espectacular paisatge que l’envolta... o per totes dues
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Estany de l’Orri de la Vinyola. Darrere, destaca el pic de la Valleta.

coses a la vegada, que no poden faltar en un llibre com aquest. Fi-
nalment, hi ha un parell o tres d’estanys que a causa del simbolis-
me del lloc on es troben, tampoc m’he vist en cor de treure‘ls d’a-
questa llista tan acurada.

Per acabar, només em resta animar-vos a visitar i conèixer els es-
tanys del Pirineu català i del Pirineu andorrà. Aquesta obra inèdita
us obre la porta d’un món fantàstic i fascinant, un món d’aigua, de
llums i de colors ple de sentit i de frescor.

Carles Gel, octubre del 2007.
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Localització: a prop de les pistes ripolleses de Vallter,
comarca del Conflent.
Accés i punt d’inici: carretera de Camprodon a Vallter.
Deixarem l’auto a l’aparcament (2.080 m) del refugi
d’Ulldeter, punt d’inici d’aquesta excursió.
Durada aproximada: 2 h 10 min d’ascens, 1 h 40 min de
descens. El temps total serà de 3 h 50 min.
Dificultat: pendents una mica drets sota el coll de la
Geganta.
Desnivell acumulat en pujada: uns 530 m.
Bellesa de l’estany: notable.
Mapes recomanats: Puigmal/Vall de Núria/Ulldeter
(1:25.000), Alpina, 2006.

Fitxa tècnicaInteressant excursió amb
força ambient d’alta
muntanya, que ens permetrà
conèixer aquest bell llac de
forma arrodonida, situat al
peu del Bastiments, la
muntanya més alta 
d’aquesta regió.

L’estany de Bacivers i el puig de Prat Bacivers.

1. L’ESTANY DE BACIVERS
(2.609 m)
Des de Vallter pel coll de la Geganta



Punt d’inici

I
NICIEM AQUESTA EXCURSIÓ a l’aparcament (2.080 m) del xalet-
refugi d’Ulldeter, i agafem el camí que porta vers aquest històric
refugi. Pugem en sentit generalment oest-sud-oest, a través d’un

camí força ample i ben fressat (GR-11) en paral·lel al riu Ter, que
deixem tota l’estona a l’esquerra. Finalment, quan comencem a veu-
re el refugi, travessem el Ter per una petita passarel·la de fusta, i des-
prés de superar fàcilment un pendent més dret, arribem al xalet-re-
fugi d’Ulldeter (2.235 m; 25-30 min des de l’aparcament). Des d’aquest
indret es gaudeix d’una espectacular panoràmica sobre l’accidentat
i rocós massís del Gra de Fajol.

A continuació ens dirigim generalment en sentit oest, per un
camí una mica més estret però força fressat, que discorre en paral·lel
a la pista d’esquí del xalet (Vallter), on sovint hi ha força bestiar, i
que es dirigeix vers el coll de la Marrana, vorejant el pic del Gra de
Fajol Gran. Assolim un pla herbat des d’on es veu el coll de la Ma-
rrana. Unes desenes de metres a la nostra dreta encara es conser-
va part de les runes de l’antic refugi d’Ulldeter, degà dels refugis
dels nostres Pirineus.

Deixem de costat el camí del coll de la Marrana (GR-11) i ens
dirigim vers les runes de l’antic refugi d’Ulldeter (2.390 m) on arribem
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Panoràmica de l’estany de Bacivers.

en pocs minuts. La vista sobre el Gra de Fajol, el coll de la Marrana
i el puig de Bastiments és esplèndida. A la dreta d’aquest cim es veu
l’ample, suau i allargat coll de la Geganta, l’objectiu que s’ha de su-
perar abans de poder arribar a l’estany de Bacivers.

De les runes de l’antic refugi ens dirigim en sentit nord-oest,
seguint la pista d’esquí o un corriol paral·lel fins que s’arriba al punt
més alt de les pistes d’esquí de Vallter (2.494; 1 h 10 min/1 h 15 min
des de l’aparcament).

Davant nostre (N) hi ha el coll de la Geganta. Una mica més de
100 metres de desnivell ens separen d’aquest indret.

Agafem el senderó que porta al coll esmentat, i ens dirigim ge-
neralment en sentit nord-nord-est, pujant per un pendent d’herba i
pedra que té un desnivell cada vegada més dret. No obstant això,
sense neu aquesta ascensió no presenta cap dificultat destacable.
Sense més, arribem al coll de la Geganta (2.604 m), el pas que per-
met travessar del Ripollès al Conflent. A la nostra esquerra hi ha el
puig de Bastiments, sobirà de la regió.

Del coll ens dirigim en sentit oest-nord-oest, agafant un estret
camí força ben fressat que, sense perdre desnivell, traça una llarga
diagonal que, sense cap dificultat, ens porta directament a l’estany
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de Bacivers o de Morens (2.609 m). D’1 h 55 min a 2 h 10 min des de
l’aparcament.

El llac és gairebé rodó i està envoltat d’altes muntanyes. La so-
litud està garantida!

Descens per la mateixa ruta.

Alternatives a muntanyes
Una excel·lent alternativa és pujar al puig de Bastiments (2.883 m),
sobirà d’aquesta regió, per qualsevol de les seves dues crestes –fà-
cil–, o bé pujar al pic de Prat de Bacivers (2.844 m), més baix però
també més solitari i força menys freqüentat. Igualment, els bons
caminadors també poden encadenar ambdues muntanyes. Aquesta
travessa no té dificultats tècniques.

Si està nevada, la paret nord del Bastiments es converteix en una
bella escalada de poca dificultat envoltada d’un gran ambient. La pa-
ret nord del Bacivers a l’hivern és també una gran opció, força des-
coneguda però.
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