
Pirineus: Punta del Sabre (3.136 m) i Gran Bachimala 
(3.177 m) 
 
Data: dissabte 24 de juny de 2006 
 
Hores totals: 10,25  Desnivell total: 1.437 m 
 
El divendres 23 de juny dormim al càmping de Saravillo i de matinada pugem 
en cotxe per la pista fins el refugi de Viadós (1.740 m) on iniciem la caminada a 
les 6 del matí. Un sender molt clar puja dret entre bosc en direcció nord fins 
arribar als prats herbats que voregen el barranc del Oriels. La ruta és clara pel 
ampli llom mentre avança la llum del dia ja que veiem allà dalt el nostre 
objectiu. En dues hores i mitja ens plantem al coll de la Señal de Viadós (2.538 
m). Descansem un moment per menjar. El cel es presenta clar i amb pocs 
núvols. La pujada segueix per terreny pedregós i sempre fitat, primer amb un 
 

  

 
primer esglaó de forta pujada per un llom arrodonit que més tard es transforma 
en cresta amb poca inclinació i fàcil de caminar. Més tard apareix el segon 
esglaó que té un aspecte seriós però que es pot salvar per un parell de canals 
descompostes que es troben seguint les fites. Hem de fer servir les mans en 
una grimpada de 2n grau fàcil i divertida. A dalt comença a bufar una mica de 
vent del nordest, però el dia es manté net. 
 

  

 
La cresta segueix horitzontal una altra vegada i sense grans problemes fins 
arribar al peu de la piràmide del cim, que també es pot pujar fàcilment sense 
perdre les fites. A les 11,40 del matí fem el cim de la Punta del Sabre, a 3.136 
m. Descansem un altra vegada per gaudir del paisatge i fer-nos les fotos. Els 



escassos cent metres de cresta gairebé horitzontal que ens separen del Gran 
Bachimala ens animem a seguir. Només cal fer servir les mans unes quantes 
vegades e un recorregut assequible i sense gaires problemes.  
 

  

 
Mitja hora després, a les 12,30, arribem al cim del Gram Bachimala o pic 
Schrader, a 3.177 m, un lloc solitari i enlairat. Poc després de la una del migdia 
iniciem la llarga baixada per la via normal del Bachimala que ens porta per 
grans pedregams a la base de la seva cara sud, on un sender fitat i molt clar 
ens retorna al coll una altra vegada. Només resta desfer el camí d’aquest matí 
per tornar al refugi i al cotxe. Ha estat un dia complet. 
 

 


