Fitxa excursió SECCIÓ DE MUNTANYA La Massa CCV

Indret: Pic d’Abellers (2982 mts.), Besiberri Sud
(3024 mts.) i Comaloforno (3029 mts.)

Data: 17 de
setembre 2017

Temps aproximació amb cotxe:

Temps de caminar (orientatiu):

4 hores 15 mnts. de Vilassar de Dalt a la

3 h. 30 mnts. només l’ascensió

boca sud del túnel de Viella
Grau de dificultat: difícil (passos II)

Desnivell: 1.500 mts aprox només
l’acensió al Besiberri Sud

Responsables i telèfon de contacte: Oriol Ferrer 609 041 482
Horari
DISSABTE: Sortida de Vilassar de Dalt a les 07:00 de l’aparcament de La Quintana
Arribada a la boca sud del túnel de Viella: 11:45
Refugi vivac de Besiberri: 15:00
Pràctiques d’encordar-se, nusos, fer reunions, rappel, progessió en cresta...
DIUMENGE: Pic d’Abellers (2982 mts.), Besiberri Sud (3024 mts.) i Comaloforno (3029
mts.) .
Material:


dinars de dissabte i diumenge (entrepans, barretes energètiques, ganyips, etc.)



roba d’abric: soft-shell, samarreta tèrmica, polar o anorak



impermeable, guants, buf, ulleres de sol i gorra, crema solar



botes de canya alta



cantimplora, frontal



sac de dormir



paraneus si la previsió de la meteo és de neu



casc, arnés i rapelador



dues cordes de 20 metres



un fogonet cada 3 persones

Itinerari: Sortim del refugi de Conangles i en 2 hores 30 mts. Arribem al refugi de
l’Estanyet de Besiberri (2200 mts.) .
Sortint del refugi vivac remuntem una pendent herbosa en direcció sud-est travessant
rierols per arribar al peu de la Canal de l’Estanyet. Al remuntar-la, després d’un replà
(2700 mts.) cal pujar per un pronunciat corredor cobert de neu fins a principis l’estiu ens
duu a la Collada d’Abellers (2883 mts.). Amb una grimpada assolim el Pic d’Abellers
(2982 mts.) i tornem el coll per carenejar per la inestable cresta fins al Besiberri Sud
(3024 mts.).
Ens aboquem a la vessant dels estanys de Gèmena per donar una cop d’ull i girem a
l’esquerra progressant sota el cim del Besiberri Sud fins arribar a la cresta. Fem un petit
flanqueig per la vessant oest fins a una bretxa que amb una curta trepada ens mena a la
confluència de crestes fins al cim del Comaloforno (3029 mts.) .
Nº assistents: 7

Valoració: per culpa del mal temps varem haver de
conformar-nos en fer el Montardo i prou. Tornarem

