Pedraforca
Cingles de Moronta-Mirador de Gresolet
Via Punt, 7b/Ae (6a+ obligat) 95m
Pere Lloveras, 29 de novembre de 2009, amb la col·laboració de David Tarragó
Orientació:
Nord.
Material per a escalar: 11 cintes (portar alguna més) + reunions, descensor, estrep opcional.
Aproximació: 30 segons des de l’aparcament del mirador i descens en 2 ràpels per la via Corona de
Reina, primera instal·lació en pi vora la barana de l’escala d’accés al mirador. Retorn: 1 minut.
Comentaris:
Elegant via que salva en lliure els forts desploms sota el mirador per la línia més accessible, amb un
ambient espectacular. L’estil d’escalada recorda el Verdon, accés en ràpel i acabar escalant, per la qual
cosa els abandonaments poden ser penosos i comportar més maniobres de corda amb llargues excusions
(continuar baixant fins a trobar camí, seguir-lo direcció NO i ascendir pel primer trencall fins a pista sota
Refugi Lluís Estasen: mínim 2h.) o escalar alguna via veïna.
Tot i que poden empalmar-se els llargs, les reunions estan emplaçades pensant evitar el frec de corda i
possibilitant el contacte visual entre escaladors. Reunions equipades amb doble anella per a facilitar un
eventual abandonament en cas de necessitat; en aquest cas, extremar les precaucions a causa del fort
desplom. Accés recomanat: ràpel per la via Corona de Reina amb tendència a desplaçar-se sempre a
l’esquerra seguint el diedre.

Abans del Punt hom trobarà belles pàgines d’amor, d’estimació al país, a la gent, especialment a la
família.
Mentre alguns es perden en punts suspensius, les amistats hi veuran un punt i seguit, i la família, per
força, s’enfrontarà a un punt i apart.
Punt de pas pel viatger, el teu punt i final, Sebastià, que sigui ara pels escaladors també punt de
partida.

A Sebastià Homs, in memoriam:
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