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> Notícies i propostes del Centre Excursionista de Terrassa

Espai CET
La dèria dels 
3000

Per a molts dels que hem 
començat la nostra activitat 
muntanyenca als Pirineus, els 
cims de més de tres mil metres 
d’alçada tenen una mística 
especial: és el màxim al que 
podem aspirar dins la nostra 
serralada. Passa el mateix amb 
els 4000 als Alps, per exemple.

La dèria dels 3000 s’ha anat 
escampant com la pòlvora i 
hi ha publicades llistes dels 
cims que superen aquesta cota, 
llibres i tot el marxandatge que 
us pugueu imaginar, que el 
comerç no és ruc.

La darrera llista «oficial» dels 
3000 dels Pirineus diu que 
n’hi ha 212. A  Catalunya en 
tenim 10: la Pica d’Estats, 
el Pic Verdaguer, la Punta 
Gabarró, el Pic de Sotllo i 
el Rodó de la Canalbona 
al massís del Montcalm. El 
Comaloforno, el Bassiberri sud 
i el Bessiberri Nord al massís 
dels Bessiberris. La Punta Alta 

de Comalesbienes i el Tuc de 
Molières. Hi ha els cassos de 
la Punta Passet i el Bessiberri 
del Mig, que havien format 
part del club i que n’han 
estat expulsats perquè amb 
les mesures més recents no 
arriben als 3000

Tanmateix, per sota d’aquesta 
línia hi ha centenars de cims 

molt interessants i que han 
estat oblidats precisament 
perquè tenen veïns que sí que 
sobrepassen aquesta alçada. 

Alguns d’aquests pics de més 
de 2900 m són tant o més 
exigents que els que sí que 
arriben als  3000 i ofereixen 
unes vistes excel·lents sobre 
els massissos que les envolten.

La proposta

Us proposem precisament una d’aquestes muntanyes que 
queda a tocar dels 3000: el pic d’Avellaners o d’Abellers, de 
2983 m d’alçada, situat al massís de Bessiberri i que, com que 
està lleugerament depenjat cap a ponent de la carena principal, 
ofereix unes vistes excel·lents de tots els cims del massís i dels 
principals pics de l’Alta Ribagorça.

Probablement, la ruta més bonica i menys transitada és la que 
s’hi enfila a partir de l’aparcament de Conangles, a la N-230 
i que segueix el Barranc de Bessiberri. El camí ens porta a 
la cascada de Bessiberri, l’Estany de Bessiberri i el refugi de 
Bessiberri, per deixar ben clar de quin massís parlem. Des d’allí 
cal pujar per una canal una mica exposada fins al coll d’Abellers 
o d’Avellaners i des del coll al cim seguint un lloc fàcil.

És una sense gaires dificultats tècniques, tot i que cal para 
compte a la canal que ens porta al coll d’Abellers. Podeu 
descarregar la track a través del codi QR que hi ha a la 
fotografia que, a més de l’Abellers també puja al Comaloforno i 
al Bessiberri Sud.

Les activitats del mes de juliol
INFANTIL I JUVENIL

Coneixermon
17 i 18 de juliol:  Bivac a Sant Llorenç del Munt

SENDERISME

Horitzons
10 de juliol: Cloenda de la temporada

Passejades pel Parc
14 de juliol: Turó del Ros - Coll Margarit

EXPOSICIONS

del 28 de juny al 25 de juliol: Exposició col·lectiva de 
fotografies de persones associades al CET

CIÈNCIES NATURALS

Ornitologia 
Maig, juny i juliol: Projecte orenetes 2021 
10 de juliol: Sortida de l’Enganyapastors 2021

I aquest estiu...

COLÒNIES DE MUNTANYA

del 4 al 24 de juliol

CAMPAMENT D’ALTA MUNTANYA

de l’1 al 15 d’agost a Picos de Europa

CASAL D’ESTIU

del 28 de juny al 30 de juliol

Trobareu tota la informació del 
Centre Excursionista de Terrassa 

i les nostres activitats a:

ce-terrassa.cat

ESTADES D’ALTA MUNTANYA

Darrera setmana de juliol
Per a infants i joves nascuts entre 2013 i 2004

ESPLAI MATINAL D’AGOST

del 2 al 27 d’agost

CASAL DE SETEMBRE

del 30 d’agost al 10 de setembre


