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Rutes de muntanya, senderisme i excursions

Besiberri Nord (3.014m) des de Cavallers
per riu Malo
Ascensió al cim més espectacular del massís 
de Besiberri des de la Vall de Boí

Caldes de Boí, Vall de Boí, Alta Ribagorça, Lleida

Dificultat     Alta (PD+)

Temps total efectiu     2:40h | 6:10h

Desnivell acumulat    +800m | +514m/-1.314m

Distància total     13 km

Punt de sortida / arribada     Presa de Cavallers

Població més propera     Caldes de Boí (Alta Ribagorça)

Ascensions
alta 

muntanya

Català

3000

Cims de
3000m.
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INTRODUCCIÓ

Us proposem un recorregut de dos dies per pujar per l’itinerari més directe i ràpid fins al cim del 
Besiberri Nord. El primer dia pugem des de l’embassament de Cavallers fins a l’estany de Malavesina, 
on dormim fent bivac. L’endemà pugem des d’aquest estany fins al cim del Besiberri Nord, superant 
els diversos passos de grimpada.

El Besiberri Nord és el cim més atractiu i agrest de tot el massís de Besiberri. Aquesta muntanya té una 
silueta piramidal molt característica que és fàcil de reconèixer des de diferents punts de la serralada. A 

itinerari sentit de la rutapic realitzat inici / final

EDITORIAL ALPINA. Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 1:25.000.
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PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Assolir un dels pics amb més autoritat del Pirineu Català.

Passar la nit a l’acollidor estany de Malavesina amb tota la cresta de Besiberris al 
fons.

EL MILLOR D’AQUESTA RUTA

Punt de pas Temps Latitud Longitud Altura

1r dia

       Aparcament embassament Cavallers 0:00h 42.5839167º 0.8541529º 1.700m

       Presa de Cavallers 0:05h 42.5843508º 0.8564460º 1.785m

       Planell de Riumalo 0:50h 42.5995055º 0.8581109º 1.850m

       Estanyet de Malavesina 2:40h 42.6037085º 0.8383219º 2.494m

2n dia

       Estanyet de Malavesina 0:00h 42.6037085º 0.8383219º 2.494m

       Besiberri Nord 1:50h 42.6052700º 0.8262811º 3.014m

       Aparcament embassament Cavallers 6:10h 42.5839167º 0.8541529º 1.700m
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la carena de Besiberris trobem altres reconeguts 3.000s com el pic Simó (3.002m), el pic Jolís (3.003m), 
el Bessiberri Sud (3.030m) i el Comaloforno (3.033m), sent aquest últim el punt culminant de tot el massís. 
La profunda depressió de l’embassament de Cavallers separa aquest nucli d’importants muntanyes d’un 
altre reconegut 3.000m, la Punta Alta (3.014m).

MÉS INFORMACIÓ

TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 

· 1r dia: 2:40h des de l’embassament de Cavallers fins a l’estany de Malavesina.

· 2n dia: 6:10h en total: 1:50h per pujar des de l’estany de Malavesina fins al cim del Besiberri Nord i 4:20h 
per baixar des del cim fins a l’embassament de Cavallers altre cop.

DESNIVELL ACUMULAT: 

· 1r dia: +800m

· 2n dia: +514m/-1.314m

DISTÀNCIA TOTAL: 13 km

DIFICULTAT TÈCNICA: Alta (PD+). Les dificultats de la ruta es concentren sobretot durant la part final de 
l’ascensió. Per assolir el cim cal grimpar per un terreny força aeri amb passos de I i II i, fins i tot, fer un pas 

Sistema de coordenadas geográficas. Datum Europeo 1950
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COM ARRIBAR-HI EN COTXE

A prop del Pont de Suert, capital de la comarca de l’Alta Ribagorça, agafem la carretera L-500 cap a la 
Vall de Boí; passem per Barruera i continuem en direcció a Caldes de Boí. Deixem enrere les desviacions 
d’Erill la Vall i de Boí, i continuem per la mateixa carretera cap al balneari de Caldes de Boí. Deixem el 
balneari enrere a mà esquerra i seguim pujant per la carretera fins a l’aparcament de l’embassament de 
Cavallers, ben a prop de la presa.

RECORREGUT

RECORREGUT 1r DIA

Comencem la ruta al gran      aparcament de la presa de Cavallers (0:00h - 1.730m) on deixem els 
cotxes. Una mica més amunt d’aquest aparcament, en trobem un altre de més petit. La presa de Cavallers, 
que va ser construïda l’any 1960, té una alçada de 70m i fa 360m de llarg. L’embassament pertany al riu 
de la Noguera de Tor, afluent de la Noguera Ribagorçana, riu que creua tota la Vall de Boí. Ens trobem 
concretament en una de les entrades del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

Pugem a la       presa de Cavallers (0:05h - 1.785m) per la mateixa carretera per on hem vingut, que no 
és transitable més enllà de l’aparcament superior, on hi ha una barrera. Voregem tot l’embassament pel 
seu vessant oriental per un camí força ample que avança pràcticament pla. Les vistes del pantà dominen 
aquesta primera part del recorregut. Un cop hem deixat l’embassament enrere, el camí, molt ben marcat, 
comença a guanyar desnivell entre grades de roca i alguns prats.

Arribem al       Planell de Riumalo (0:50h - 1.850m), una plana herbosa creuada per un rierol que forma 
bonics meandres. En aquest punt deixem el camí principal que va fins al refugi Ventosa i Calvell, i creuem 
el riu per unes passarel·les de fusta per dirigir-nos cap a l’estreta vall del barranc de Malavesina (a l’O). A 
partir d’aquí la inclinació augmenta i anem guanyant altura per un sender marcat amb fites. Al cap de poca 
estona d’haver començat la pujada, creuem un torrent (1:15h) que baixa des del vessant dret del barranc 
per on pugem. Depenent de l’època en que ens trobem, aquest torrent pot anar més o menys carregat 
d’aigua. La pujada pel barranc de Malavesina no té cap dificultat, excepte el seu fort desnivell que ens 
durà fins a l’estanyet de Malavesina. El camí va pujant per la riba esquerra (N) del torrent de Malavesina, 
és a dir, pugem per la dreta del torrent. Més o menys a la meitat de la pujada, assolim un mena de replà 

1

curt de III. La desgrimpada durant la baixada també pot complicar-se si no s’està acostumat a grimpar.

ÈPOCA: De finals de primavera fins a la tardor, si no volem trobar-hi neu. A l’hivern, l’ascensió al Besiberri 
Nord es complica.

MATERIAL: Casc. També corda i arnés si preferim assegurar el pas de III que trobarem durant la grimpada 
final cap al cim (recomanable si anem acompanyats de gent amb poca experiència en grimpades).

CARTOGRAFIA: Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 1:25.000. Editorial Alpina.

OBSERVACIONS: Si ho preferim, podem realitzar la ruta en una sola jornada. Ara bé, hem de tenir en 
compte que és una ruta llarga i que compta amb un fort desnivell. També tenim l’opció de passar la nit al 
refugi Ventosa i Calvell, tot i que s’allunya una mica del nostre itinerari.
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SABIES QUE...

Justament a la Bretxa d’en Peyta, la bretxa que separa la cresta de Besiberris i la cresta de 
Tumeneia, fa uns anys existia un refugi? El refugi que era metàl·lic es va anar degradant tant que 
finalment, alhora d’arreglar-lo o de substituir-lo per un de nou, es va decidir retirar-lo.

on abunden els nerets, uns arbustos molt freqüents a diverses zones del Pirineu. Continuem pujant per 
una forta pujada. Arribem a una confluència d’aigües. Nosaltres seguim pel camí que va pujant cap a la 
dreta i que està ben marcat amb fites. Una mica més endavant creuem el torrent (2:25h - 2.350m) cap 
a l’esquerra i continuem remuntant per fort pendent tot fent ziga-zagues per la riba dreta (S) d’aquest 
torrent. A mesura que anem pujant si girem el cap enrere cada cop gaudim d’unes vistes més impressio-
nants. Distingim clarament la Punta Alta, la Creu de Colomers, l’estany Negre, les Agulles de Travessani, el 
Tuc deth Port... Poc abans d’arribar a l’estanyet, se’ns obre al davant una gran panoràmica. Veiem ja força a 
prop el Besiberri Nord i la Bretxa d’en Peyta. I ja podem intuir l’itinerari que l’endemà ens portarà fins al cim.

Finalment arribem a       l’estanyet de Malavesina (2:40h - 2.494m), un llac situat als mateixos peus del 
Besiberri Nord i de la Bretxa d’en Peyta, en un entorn caòtic de blocs de granit. Les aigües d’aquest petit 
llac acostumen a tenir neu fins ben entrada la temporada estival o gairebé tot l’any. Des d’aquest punt, 
gran part de la cresta de Besiberris ja és ben visible.

4

RECORREGUT 2n DIA

Des de        l’estanyet de Malavesina (0:00h - 2.494m) reprenem la marxa vorejant l’estany per la dreta 
(N). Pugem per entre blocs de roca i trams d’herba, sempre amb una clara direcció NO cap a la Bretxa 
d’en Peyta. La pujada és forta i guanyem alçada ràpidament. Anem seguint les fites que anem trobant al 
llarg del recorregut. Uns aproximadament 100m per sota la Bretxa d’en Peyta, l’itinerari fa un gir brusc cap 
a l’esquerra. Per tant, no hem d’arribar fins a la bretxa. De lluny, però, encara podem veure a la bretxa els 
trossos que queden del formigó que aguantava el refugi metàl·lic que hi havia en aquest punt, anys enrere. 

4
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A partir d’aquest punt, l’itinerari fa un flanqueig en diagonal (en direcció SO) per tal de vorejar per l’esquerra 
els esperons de la cresta E del Besiberri Nord. Després d’un primer tram durant el que el sender puja molt 
tímidament, arribem a un punt en que cal superar una zona rocosa més dreta per tal de poder assolir una 
terrassa inclinada, situada ja ben a prop de l’aresta. Continuem avançant per entre blocs propers a l’aresta 
fins que arribem a una espècie de collet que hi ha a la mateixa aresta, des d’on arribem a veure l’altre 
vessant, amb el magnífic estany de Mar i el Montardo al fons.

Arribem just a la base de la paret E del Besiberri Nord, on s’inicia la grimpada cap al cim. Comencem 
a grimpar per corredors (passos de I i algun de II) una mica aeris però amb bons llocs per agafar-nos i 
progressar amb seguretat. L’itinerari normal per pujar fins al cim avança a mig camí entre la pròpia aresta 
NE i la paret E del Besiberri. Durant la pujada anem trobant fites. Realitzem alguns flanquejos entre les 
roques i arribem al pas més difícil de tota l’ascensió: un pas d’uns 4m de III. Hem de superar un mur força 
vertical però poc exposat. La roca, que és sòlida, compta amb algunes preses on ens podem agafar i amb 
algunes esquerdes on posar els peus per progressar amb seguretat. És una grimpada en la que cal anar 
amb compte però que no resulta difícil si esteu acostumats a grimpar una mica. La corda ens pot servir 
per assegurar algun company.

Un cop hem superat aquest pas, seguim grimpant per un corredor poc marcat que ens porta directament 
fins als blocs que hi ha al        cim del Besiberri Nord (2:05h - 3.014m). Des d’aquest cim tenim unes vistes 
magnífiques de gran part del Pirineu de Lleida i d’Osca. Aquestes grans vistes només es veuen minvades 
al S per la major altitud del Besiberri Sud (3.030m) i el Comaloforno (3.033m). Quedem meravellats de la 
majestuositat de la cresta de Besiberris que comença tot just en aquest cim.

5

CRESTA DE BESIBERRIS

La cresta de Besiberris és la cresta més famosa i clàssica de la zona de Boí, 

Aigüestortes i Sant Maurici. Aquest recorregut uneix les diverses puntes del 

massís de Besiberri, comença al Besiberri Nord i acaba al Comaloforno passant 

pel Besiberri del Mig (pic Simó i pic Jolís) i pel Besiberri Sud. Es tracta d’un itinerari 

exigent i llarg; la seva dificultat és de AD, compta amb passos de III i algun ràpel. És 

considerada una de les millors crestes del Pirineu.

Des del cim, desfem tot el camí de pujada realitzat. Cal que anem en compte durant la desgrimpada 
dels passos més complicats. Descendim altre cop fins a l’estany de Malavesina i tot seguit baixem fins 
al Planell de Riumalo. Des d’aquest punt baixem fins a l’embassament de Cavallers. Després de més de 
6h efectives de caminada arribem, altre cop a        l’aparcament de l’embassament de Cavallers (6:10h 
- 1.700m). 

1
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QUÈ MÉS PODEM VISITAR?

Esglésies romàniques de la Vall de Boí

A la Vall de Boí hi trobem un conjunt de nou esglésies romàniques 
declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Gràcies a aquest 
important patrimoni arquitectònic, la Vall de Boí és avui una regió del 
Pirineu molt coneguda i visitada.

Coordenades GPS: N 42.5222336º E 0.8344224º

Estació d’esquí de Boí-Taüll

Pels amants de l’esquí, la Vall de Boí disposa de Boí-Taüll. Es tracta de 
l’estació d’esquí amb la cota esquiable més alta de Catalunya, a més de 
2.750m. S’hi accedeix pujant per la carretera que va del poble de Boí al 
poble de Taüll i seguint-la fins al final.

Coordenades GPS: N 42.4778358º E 0.8693729º

Balneari de Caldes de Boí

El complex termal de Caldes de Boí es troba a la capçalera de la Vall de 
Boí, enmig d’un marc natural incomparable. És un lloc ideal per passar 
uns dies de descans i de relax. Les seves aigües termals, provinents de 
fonts naturals, tenen propietats curatives. S’hi accedeix per la carretera 
LV-5000 des de Barruera.

Coordenades GPS: N 42.5615373º E 0.8410066º

Sant Nicolau. Entrada al Parc Nacional d’Aigüestortes

El sender que puja per la vall del riu Sant Nicolau i passa per l’estany 
de la Llebreta és la porta d’entrada del Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici des de Boí. S’hi accedeix pujant per la carretera 
LV-5000, deixant primer a mà esquerra Erill la Vall i després a mà dreta 
el desviament cap a Boí. Aproximadament 1 km més tard, ens desviem 
a la dreta per una estreta carretera fins a la barrera que ens impedeix 
continuar.

Coordenades GPS: N 42.5426952º E 0.8387321º

Totes les rutes han estat realitzades sobre el terreny per RUTES PIRINEUS. Les rutes poden variar molt en funció de l’època de l’any, de la neu i 
de les condicions meteorològiques. RUTES PIRINEUS no es responsabilitza de qualsevol mal ús de les seves guies i recomana que cadascú sigui 
responsable i prudent a la muntanya. Així mateix, us convidem a documentar-vos amb llibres i guies especialitzades per complementar la informació 
aquí descrita. Tots els temps són efectius i prenen un caràcter orientatiu, no s’han tingut en compte les parades per petites que siguin. Per qualsevol 
suggeriment, RUTES PIRINEUS us convida a enviar un correu a info@rutespirineus.cat.


