
Pirineus: Ascensió al pic Abeillé (3.029 m) 
 
Dates: 13, 14 i 15 de juliol de 2007 

 
Hores totals: 11 Desnivell: 1.329 m. 
 
Participants (5): Toni Coll, Lluís Díaz, Joan Marquès. Invitats: Jordi i Laura 

 
Divendres pugem amb els cotxes per Lleida, Barbastro, Ainsa i vall de Gistaín 
fins al càmping Los Vives de Saravillo on acampen còmodament. El dissabte 
ens llevem a les 4 de la matinada i després d’esmorzar fem en cotxe la pujada 
al refugi de Tavernés (1.700 m), on comencem a caminar a ¾ de 6 del matí 
amb les primeres llums. Remuntem en direcció nord el barranc del riu Cinqueta 
de la Pez fins el Vado de Bachimala on creuem el riu i s’enfilem en direcció est 
pel barranc de Bachimala seguint el curs del torrent que baixa. Quan s’acaba el 
bosc cal deixar el sender per una línia de fites que surt a l’esquerra en direcció 
nord-oest, sense camí, encara que més tard apareix una dèbil traça de corriol 
que poc a poc es va consolidant per guanyar l’amagada vall amb els ibons de 
Bachimala. Seguint el torrent arribem al primer llac des d’on podem albirar tot el 
circ de muntanyes que la tanquen, del Gran bachimala al sud fins els pics de la 
Pez al nord. El cim de l’Abeillé és al centre, esperant-nos.  
 

 
 

 
Esmorzem al primer llac quan rebem els primers raigs de sol. Després és 
qüestió d’anar seguint les fites per camí fàcil guanyant alçada a poc a poc 
mentre passen les hores. A migdia arribem a la cresta que en pocs metres ens 
condueix al cim de l’Abeillé, un altre cim inèdit pel nostre grup que assolim amb 
molta il·lusió. 



 
 

 
Fa un dia perfecte de sol encara que el vent dels cims ens obliga a tapar-nos. 
Gaudim una llarga estona de la visió que ens envolta. La cresta continua cap el 
sud passant pels pics Marcos Feliu, Petit Bachimala, Punta del Ibón i Punta 
Ledormeur fins el Gran Bachimala o pic Schrader, tots ja trepitjats per la nostra 
gent. Cap a l’oest, els dos pics de la Pez i Puerto de la Pez esperen encara una 
primera visita de membres del nostre grup que esperem sigui aviat. 
 

 
 


