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Nom de la Ruta: Besiberri Sud Des de la Presa de Cavallers 

Comarca: Alta Ribagorça Durada: 10:00 hores 

Desnivell acum.: 1.350 m. Quilometres: 12’650 Km 

Altura mínima: 1.735 m. Altura màxima: 3.023 m. 

 
 
Sortida/arribada:  Presa de Cavallers, Vall de Boí (1.735 m.).  
 
Itinerari:  Aparcament sota la presa (1.735 m) - Presa de Cavallers (1.783 m) – Panell de Riumalo (1.850 m) 
– Barranc de Riumalo – Estanyet de Malavesina (2.500 m) – Besiberri Sud (3.023 m) 
 
Descripció:  En principi es pot arribar amb cotxe fins la mateixa presa de Cavallers, si el pàrking esta ple 
tindrem que deixar el vehicle mes allunyat. Pugem a la presa i la voregem fins al final, una petita pendent ens 
porta al Planell de Riumalo, deixem el camí que en portaria al refugi Joan Ventosa i Calvell a l’estany Negre, 
per travessar dos ponts de fusta per dirigir-nos al barranc de Riumalo en direcció Oest, el camí puja molt 
ràpidament, primer per el marge esquerra per passar desprès al dret, arribem a la cota 2.440, aquí podem seguir 
en direcció Oest cap amunt o continuar per el barranc fins el Estanyet de Malavesina i desprès girar a l’esquerra 
per guanyar altura, nosaltres anem fins al Estanyet, últim lloc per proveir-nos d’aigua. Damunt nostre queda la 
Bretxa d’en Peyta (1.785 m) i el Besiberri Nord (3.014 m), deixem l’estany a la nostra dreta i pugem en 
direcció sud-oest per un terreny amb molta pedra que dificulta l’últim tram de l’ascensió, seguim les fites 
sempre seguint la mateixa direcció, deixem a la dreta un cilindre rocós que no ens deixa veure el cim del 
Besiberri Sud. Aquest tram que amb neu no planteja cap problema, es fa fetjut per la quantitat de pedra que hi 
ha. Arribem sota el cim, nosaltres hem pujat per una petita canal (grimpada) que ens porta directament al cim, 
recomano dirigir-nos cap a l’esquerra on veiem una tartera de pedra descomposta que ens deixa sense cap 
problema en la mateixa cresta, a partir d’aquí un corriol amb alguna grimpadeta sense dificultat ens porta al 
cim. La baixada l’hem fet per la tartera. 
 
GPS:  Trak real.                Narcis Pujades© Agost 2007 
 

 
Besiberri Sud amb l’Aneto al fons. 
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