
Pirineu Oriental – Regió d’Ulldeter - Puig de Bastiments 
 
Data: dies 25 i 26 d’agost de 2017 
 

Participants: (4) Josep Marine, Maria Cinta Prats, Pili Inostroza i Toni Coll. 
 

Ascensions:  Creu de Bastiments (2.875m.) 
Puig de Bastiments (2.883m.) 
Bastiments W. (2.881m.) 

 

Temps: Total  5h.30m., Efectiu 4h.30m. 
 

Distància: 8 Km.  
 

Desnivell positiu: 803m. (2.883 – 2.080 ) 
 

Descripció: Situat entre les comarques del Ripollès i del Conflent, el Puig de 
Bastiments separa el Circ de Bassibers al Nord, del Circ d’Ulldeter al Sud. És la 
muntanya més alta que trobem seguint l’eix Oriental Pirinenc des de la Mediterrània. 
 

Decidim de fer una escapada i pujar a aquest cim, per veure la seva creu, doncs 
encara que dos de nosaltres ja l’havíem assolit fins a tres cops, no teníem record 
d’haver-la vist. Ara sabem, que l’any 1994 el Grup Excursionista i Esportiu Gironí va 
instal·lar aquesta creu per commemorar el seu 75è aniversari i la bastiren a la cota 
2.875 de la carena oriental, per això no la recordàvem, la primera ascensió l’havíem 
fet el 1985 i les altres dues havíem anat per la carena occidental. 
 

 
Jaça dels Racons 

 
Sender GR-11 

 

El divendres dia 25 per la tarda pugem a Camprodon i el dissabte 26 anem cap a 
Llanars, Vilallonga de Ter, Setcases i abans d’arribar a l’estació d’esquí Vallter 2000, 
deixem el cotxe en un petit aparcament situat a 2.080ma. a frec de l’Heliport . A dos 
quarts i mig de deu del matí iniciem l’ascensió seguin el sender GR-11 direcció 
Núria.  
 

El sender creua la Jaça dels Racons i s’enfila vora l’esquelet d’una gran soca de pi 
morta. Poc a poc ens apropem al riu Ter, fins que el traspassem mitjançant una vella 
passarel·la. Desprès el camí zigzagueja per guanyar el fort desnivell fins assolir els 
2.235 metres del pla que ocupa l’actual refugi d’Ulldeter inaugurat el 29 de juny de 
1959. 
 



 
Refugi d'Ulldeter 

 
Prats d'Ulldeter 

 

El vell refugi inaugurat el 25 de juliol de 1909 durant la “setmana tràgica”, estava 
situat a 2.393 ma., en una franja de la carena del Puig dels Lladres prop del 
naixement del riu Ter. Era el segon més antic del Pirineu però tenia seriosos 
problemes de construcció. Desprès de la ocupació durant la Guerra Civil del 1936 al 
1939, les milícies alpines franquistes el van dinamitar per tal d’evitar que s’hi 
aixopluguessin els maquis. 
 

 
Sender GR-11 

 
Herba Tora 

 

Deixem el bosc de pi negre i continuem pujant cap el Circ d’Ulldeter, entre verds 
prats curulls d’Acònit o Herba Tora. Prop del Coll de la Marrana situat a 2.529ma. els 
eixaregalls i les tarteres dominen el Circ mentre el vent accelera la intermitència de 
les seves ratxes. 
 

 
Circ d'Ulldeter 

 
Coll de la Marrana i Bastiments 

 



A partir del Coll deixem el sender GR-11 i continuem cap el NO. Per un ample i 
fresat sender, que es va ramificant a mesura que el pendent s’accentua i guanya 
alçada.  
 

 
Pujada al Cim 

 
Puig de Bastiments (2.883m.) 

 

A les dotze del migdia arribem a frec de la Creu que cercàvem en la llunyania de la 
memòria, després de la foto buscada, continuem el fil de la carena i assolim el Puig 
de Bastiment, inconfusible amb el seu geodèsic i finalment ens atansem fins el 
vèrtex Oest, per tal de reconèixer totalment la carena. 
 

 
Creu de Bastiments 


