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Projectes en marxa 

 CAMINEM 

 CIMS 

 BAIXA’M LES ESTR ELLES  

 EL MEU LLOC PR EFERIT  

 REFUGIS EN LLIBERTAT 

 BIVACS D’ALÇADA 

 CORRE MUNTANYES 

 LA BASTARDA 

 TASTEM L’ESCALADA 

 BARRANCAM 

 TEIDE 2021 

 EXPERIÈNCIA 4000–E4K 

 A RODA 

 

Com pensem i fem al CAM 

ElCAM ésun petitimodest club amb uns socis que 
comparteixen moltmésque l’afició per l’Esporta la 

Natura i la Muntany a:amistat, 
companyerisme,honestedat,respecte,treballi 

esforçindividualien equip,llibertaten la forma de 
ferid’entendre la muntany a iparticipació activa de 
lespersones. 

 

Sialguna cosa caracteritza la majoria delsque som i 
fem elCAM ésla nostra capacitatde somiar 

reptes,impulsarprojectesi il·lusionar-nos compartint-
losiportant-losa terme. 

 
Una altra característica diferencialde la gentdel CAM 
ésque ensuneix eldestíalque dirigim els 

nostrespassosino l'origen delqualpartim.Venim 
d'aquíid'allà,però anem a un mateixpunt,de 

vegadesproper,altres vegadesllunyà. 
 

També ensfa una mica especialsla capacitatde 
col·laborariconstruiren equip.A partirde la idea d'un 

esdesenvolupa un projecte de tots. 
 
DinselCAM éspoden viure experiènciesi 

av entures,aquellesque vulguis viure,però sobre 
totaquellesque vulguis crear.Perque elCAM és el 

llocperfecte perdissenyar-lesi trobarla 
companyia,elsuportielsrecursosque pots 

necessitarperfer-lesrealitat. 

 
FemCAM,femCLUB. 
 

 

PROJECTE CIMS-ORI 
Besiberri Sud (3.023 m) des del refugi de Conangles 

24 i 25 d’abril de 2021 

 

 

DESCRIPCIÓ 

Ascendim un dels tres mils més espectaculars del Parc Nacional 
d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici en un recorregut lineal d’uns 18 
km (anada i tornada) i uns 1.600m de desnivell positiu que ens 
descobreix el magnífic cim del Besiberri Sud. Deixarem el vehicle prop de 
la boca sud del túnel de Vielha, al costat del refugi de Conangles (1.555 
m) on passarem la nit (mitja pensió). 

Diumenge farem ruta: Sortirem pista vall fins a desviar per la vall de 
Besiberri. Quan el circ es tanca creuem un pont (1.793 m) i guanyarem 
alçada per un sender més pronunciat fins arribar a l'Estany de Besiberri 
(1.982 m) el terreny es suavitza fins arribar al refugi lliure de Besiberri 
(2.212 m). Cap a la cimera flanquegem per darrere del refugi fins al fons 
de circ on anirem prenent direcció sud per un evident llom i posterior 
canal fins al peu de Coll d'Abellers. Pujem per la ruta normal (40º-45º). 
Des del coll remuntem l'àmplia pala fins al cim i descens pel mateix camí. 
Continuem ascendint fins a situar-nos sota l’empinat corredor pel qual, 
sense dificultat ressenyable, arribarem a la Collada d'Abellers (2.886 m). 
Per la nostra esquerra amb un acusat ascens per terreny cobert de 
pedres, no tindrem dificultat en arribar al cim del Besiberri Sud (3.023 
m). Davallem el camí per on hem pujat i retornem a l'aparcament. 
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FITXA TÈCNICA 

- Horari: 10 hores 

- Desnivell de pujada: 1.600 m  

- Desnivell de baixada: 1.600 m 

- Distància horitzontal:18 km 

- Tipus de recorregut: Anada i tornada 

- Dificultats destacables:Canal d’accés a cim (40°/45° inclinació) i amb 

condicions d’hivern, molta neu. S’aconsella tenir bona condició física. 

 

PUNT DE TROBADA 

1r punt de trobada: Dissabte 24 (13:00 h), pàrquing bonÀrea Jorba, A-2 

2n punt de trobada: Dissabte 24 (17:00 h)refugi Conangles 

 

CAL PORTAR  

Sistema 3 capes. Roba adequada per a una activitat d’alta muntanya en 
aquestes dates: primera capa tèrmica, segona polar/softshell i paravent 
impermeable com a tercera), botes d’alta muntanya, gorro/tubular, 
guants i mitjons càlids 

Grampons (ajustats a las botes prèviament!) i piolet, casc (opcional), 
bastons (opcionals) 

Frontal, ulleres i protecció solar 

Aigua (1.5L mínim) i aliments per ingerir durant l’activitat 

Motxilla de 20L-35L, targeta federació, farmaciola personal, mascareta i 
telèfon mòbil 

Per pernoctació. Sac de dormir, calçat de descans, tovallola i necesser. 

 

RECOMANACIONS 

Ruta de moderada dificultat respecte a una activitat d'alpinisme, 

grampons i piolet indispensables. És necessari saber moure’s amb 

autonomia en pendents nevades d’inclinació moderada. 

Busca informació de la proposta. Mira mapes. Estudia la ruta tant la de 

muntanya com la de carretera. Molt important optimitzar el pes de la 

motxilla. A la muntanya cal ser respectuós, autosuficient i intel·ligent 

més que valent. 

 

https://g.page/bonareaa2km545?share
https://goo.gl/maps/NbVk5DthnJmBRNDp7
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CAL CONFIRMAR ASSISTÈNCIA 

- Raül Pérez / 616 35 28 06 / raulpe@gmail.com 

- Xavi Izquierdo / 689 99 16 93 / xavi.izquierdo@gmail.com 

- Data límit per confirmar assistència: 5 d’abril (Per reserva de 

l’allotjament) 

 

INFORMACIÓ COMPLEMENTARIA 

- Informació meteorològica: Meteoblue 

- Ressenya de l’activitat: Besiberri Sud des de Conangles / Track 

 

TROBADA INFORMATIVA 

DIJOUS 22 d’abril, AL CAM (20:30 h A 21:30 h)  

 

 

TINGUES PRESENT QUE A LES ACTIVITATS QUE PROPOSA EL CAM 

NINGÚ GUIA A NINGÚ, NI NINGÚ MÉS QUE TU TÉ LA RESPONSABILITAT 

SOBRE EL QUE ES FACI O PASSI.  

TU ETS EL TEU PROPI GUIA I RESPONSABLE SOBRE L’ACTIVITAT! 

https://www.meteoblue.com/es/tiempo/semana/pic-besiberri-sud_espa%c3%b1a_6618580
http://oscarelorza.blogspot.com/2020/10/besiberri-sud-y-pic-dabellers-desde-el.html
https://es.wikiloc.com/rutas-alpinismo/besiberri-sud-desde-conangles-1411395

