
8a Etapa Travessa del Pirineu 
Pi de Conflent – Vall Ter 

 30 de juny  del 2012 
 
 
Resum de l’etapa: 
 
0.00 Pi de Conflent (959 m) a les 9.00 hores. Petit a aparcament que hi ha a la zona de les 

Mulleres. Dels pocs llocs que hi ha per poder girar un minibus. 
 
 Seguim marques del GR-10 (a vegades coincideixen amb GR-36) que ens porten en 

direcció sud-oest tot passant per la carretera i a trossos fent dreceres que passen prop de 
les cases. 

 
 Travessem el poble i seguim la mateixa dinàmica,  el camí que passa pel mig de bosc, va 

creuant la carretera de Mentet, de tant en tant. 
 
 Al cap d’una estoneta farem una parada de 15min. per esmorzar 
 

Abans d’arribar el coll la pujada es farà més pronunciada i també les ziga-zagues del 
camí. 
 

2.15 Coll de Mentet (1754m). 
 Parada de 5 minuts per reagrupar. 

En aquest coll hi trobem un monument a en Georges Bassouls, que en la llegenda ens 
informem que era naturista. 

 
Després del coll baixem en direcció sud-oest cap al poble. Tenim vistes de tota la vall 
que pujarem fins a la Portella de Mentet. 

 
2.45 Mentet (1554m). 

Tot i que el poble és petit té tres gîtes d’etape. Al voltant de la plaça , on hi ha una taula 
de ping-pong hi ha l’Ajuntament, l’església i el cementiri. 

 Parada i refrigeri de 30 minuts per visitar el poble. 
 

Continuem caminant seguint el GR i en direcció sud-oest. Creuem el riu i agafem un 
camí que hi ha una tanca de pedres a cada costat. 
 
Tornem a creuar el riu i seguim per uns prats, tot guanyant alçada. 

 
4.30 Cabana de la Jaça Grossa (1887m). 

Trobem una cabana a prop del camí en un lloc de pastures. 
 
Trobem un rètol indicador, prop de la cabana de l’Alemany que ens indica que deixem 
el GR-10 que seguirà cap al refugi de Ras de Carançà pel coll de Pal. 
 
Al cap de poc (1 minut) trobem el refugi de l’Alemany. 

 
4.45 Refugi de l’Alemany (1960m). 
 Parada de 45 minuts per dinar. 

A temporades aquí hi ha aigua, per no n’hi trobem. L’agafarem d’un rierol que hi ha 
una mica més a munt. 

 



Ara seguirem direcció sud i continuarem pujant fins a arribar al Pla de Mentet, uns 
prats que hi ha ben bé sota de la Portella del mateix nom. En aquest mateix prat 
deixarem al costat del camí una roca blanca anomenada el Roc de la Portella. 
 
Fem una darrera pujada forta per arribar al coll. 

 
6.45 Portella de Mentet (2407m). 
 En aquest punt sempre sol fer força vent i avui no és una excepció. 

Veiem la fita fronterera 511 que marca el Pirineu (recordem que en total hi ha 602 fites 
que marquen el Pirineu, des de Portbou a Hendaia). 

 
Baixem del coll en direcció a Vallter que el tenim a davant en direcció sud-oest, així com 
els Gra de Fajols i el Bastiments. 
 
Al cap de poc deixarem a l’esquerre el camí que puja a la Portella de Morens 

 
7.00 Arribada a l’aparcament de les pistes d’esquí de Vallter (2130 m). 
 
 
Longitud estimada de la caminada: 16 Kms 
 
Participants a l’etapa: 
1.  Jordi Victòria 
2.  Miquel 
3.  Izilda 
4.  Marc Ferrés 
5.  Pere Martí 
6.  Rosa Quintana 
7.  Sílvia Massaneda 
8.  Jacint Pinsach 
9.  Josep Puig 
10. Josep Feliu 
11. Joan Simon Planas 
12. Quim Aradas 
13. Martí Roca 
14. Francesc Balagué 
15. Joan Marquès 
16. Marià Torrent 
17. Marian 
18. Pep 
19. David 
20. Marta 
21. Jaume Padrés 
 
Anècdotes i comentaris: 
a) Deu ni do la pujada que fa això. La calorada també ha estat important. 
b) Per agafar forces ens hem parat a una gîte de Mentet a fer un refresc. 
c) En Jacint està en forma i la caminada se li fa curta. 
d) En Francesc porta una ampolla de cava per celebrar el seu 33è aniversari. Ens la bevem al 

refugi de l’Alemany. 
e) Hem agafat un servei d’autobús que ens ha portat a Pi i ens ha vingut a recollir a Vallter. 
f) A l’arribada ens esperava l’autocar amb veure fresc. En Pere ens ha convidat pel celebrar el 

seu sant. 
g) La política és el tema estrella de conversa. Tot i que a en David no li podem tocar gaire el 

tema. 
 


