
 La Vicenç Soto guanya l’Agulla de l’Arbret 

 Via: Vicenç Soto 

 Zona: Montserrat – Agulles 

 Població més propera: El Bruc 

 Dificultat: 6a+/Ao (MD) 

 Dificultat obligada: V+/Ao 

 Llargària: 115 metres 

 Grau d’exposició: Baix 

 Grau de compromís: Baix 

 Equipament: Equipada amb espits i algun clau 

 Reunions:  

 Material: 14 cintes exprés i una baga savinera 

 Orientació: Oest 

 Horaris: Aproximació 1h, via 2h, retorn 1h 

 Rapelable: No 

 Descens: Rappel  

 Llargs: L1-V-45m, L2-6a+/Ao-25m, L3- V+-30m , L4-II-15m si es vol fer cim 

 Data Escalada: 13/09/14 

 

 Aproximació: 

Trobada de FemMésTàpia al parking de Can Massana amb la Farra des de Parí, la 

Marta, la Júlia, la San, la Gemma, últim fitjatge, la Codi, la Laura, la Helen i la Cris.  

Després de fer les salutacions pertinents, sense demorar-nos no més de deu minuts..  

comencem a caminar en direcció al refugi Vicenç Barbé, allà agafarem el primer camí 

que surt a mà esquerra i que va en direcció a les Bessones (Nord). Ens endinsem per 

la canal cap amunt. A l’alçada de les Bessones girem a l’esquerra i al arribar al Coll de 

la Portella descendim. A mà dreta l’agulla de l’arbret i a mà esquerra les Bessones. En 

total farem 4 cordades a l’agulla de l’Arbret, per la On Mani Padme Hum pujaran la 

Farra i la Marta i per l’Aitor la San amb la Júlia i la Gemma. Meeting point: A dalt del 

cim on regne el silenci... 

Som dues les cordades que triem la via dels germans Massó, la qual comença amb 

una rampa per una aresta secundària a l’agulla, just a l’esquerra de la via Aitor. Inici 

gravat amb les inicials V.S. a peu de via. 

 Via: 

L1 (V) – 45m La primera Cordada de la Codi i la Laura ja ha enfilat i darrera d’elles 

comença la Cris per la rampa que es posarà dreta amb un pas de V que es superarà 

amb preses petites. Passat el tram vertical la paret es tomba fins una còmode reunió 

en un arbre. Espai de sobres per les dues cordades. 

 L2(6a+/Ao o V+/Ao) – 25m Li toca tibar a la Helen que farà el llarg en lliure, també 

es pot fer part en artifo, després tomba una mica per anar en tendència a l’esquerra 

cap la reunió penjada, on tornem a coincidir amb les companyes del davant. 

http://escalatroncs.wordpress.com/2009/09/16/via-aitor-agulla-arbret/


 

 L3(V+) – 30m Torn per la Cris que va en tendència a l’esquerra, seguint les passes de 

la Codi, van saltant petits còdols pel camí sense trascendència . Tram vertical amb 

panxeta, de nou preses petites i amb molt bona rapissa a la dreta. Després tomba fins 

a la reunió que es troba a la dreta l’arbre o en el mateix arbre. 



  

 L4(II) – 15m Grimpada fins el cim on ens retrobem amb la resta de cordades, que de 

feia una bona estona ja es sentien agulla avall.. 

 

 Descens: 

 Ràpel per la cara Est. Un de 50 metres o 2 de 20 i 30 metres cada un (instal·lació 

intermitja a prop  d’un arbre) La Laura munta un únic ràpel i comencem a desfilar una 

per una.  

 Retorn:  

 Desfem camí d’aproximació. 


