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Nom de la Ruta: 
Pic de Bastiments, 
Pic de Fresser i el 
Pic de l’Infern. 

  

Comarca: Ripollès Durada: 06:40 hores 

Desnivell acum.: 1.150 m. Quilometres: 20’130 Km 

Altura mínima: 2.160 m. Altura màxima: 2.881 m. 

 
 
Sortida/arribada:  Aparcament estació d’esquí VALLTER-2000  
 
Itinerari:  Vallter 2000 (2.160m) – Coll de la Geganta (2.610m) – Pic de Bastiments (2.881m) – Pic del 
Fresser (2.835m) – Pic de l’Infern (2.859m) – Cabana de Tirapits (2.713m) – Coll de la Marrana (2.530m) – 
Vallter 2000 (2.160m.) 
 
Descripció:  Ens dirigim cap el coll de la Geganta per el Clot de la Xemeneia, arribem al coll, cruïlla de 
camins, a la dreta el Pic de Dona, recte podem anar al estant i el Pic de Bacivers o tot baixant per la coma, 
arribaríem al refugi de Ras de Carança, nosaltres agafem per l’esquerra i per l’Esquena d’Ase pugem al Pic de 
Bastiments. Seguim en direcció Oest, seguim la cresta, a partir d’aquí el camí es més accidentat, baixem a la 
collada de les Comes de Malinfern, per pujar primer al Pic de Fresser i al Pic de l’Infern. Ara baixarem en 
direcció sud-oest fins el portell i d’aquí a la Cabana de Tirapits. Enllacem am el GR-11 que ve de Núria, anem 
en direcció Est cap el coll de la Marrana, baixem el coll, sota mateix (2.445m) deixem el GR, per un corriol 
menys fressat que es devia a la nostra esquerra en direcció nord-est, ens portarà tot passant per el naixement del 
Ter i entre les pistes d’esquí, al aparcament de l’estació de Vallter 2000. 
 

  Altura Horari KM 
1 Vallter 2000 2.160 0:00 0,000 
2 Coll de la Geganta 2.610 1:15 2,600 
3 Pic de Bastiments 2.881 2:00 4,000 
4 Collades de Malinfern 2.711 2:20 4,740 
5 Pic de Fresser 2.835 2:50 5,300 
6 Pic de l'Infern 2.859 3:20 5,840 
7 Cabana de Tirapits 2.713 4:50 6,675 
8 Coll de la  Marrana 2.530 6:00 9,810 
9 Vallter 2000 2.160 6:40 12,500 

 
GPS:  Trak real.  
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