
Agulla Arbret (Montserrat)

Data: Dissabte dia 10 de Març de 2012

Participants: Sabina Díaz, Jordi Mariné
Hores totals: 5 hores


￼Sortim a primera hora del dissabte de Reus en direcció a 
Montserrat, per tal d’escalar l'Agulla Arbret. En poc més 
d'una hora ens arribem al Bruc i d’allí seguim la carretera 
fins arribar al Parking de Can Maçana.
￼Aquí aparquem el cotxe 
i agafem tot el material i 
primer per GR i després 
per PR ens dirigim al 
refugi Vicenç Barbé.  En 
45 minuts ens arribem 
al refugi on fem un petit 
mos abans d’acostar-
nos a peu de via. 15 
minuts per un sender 
que està marcat amb 
unes línies morades  
ens condueix al coll de 
les Bessones, just aquí 
comença la via.


￼El primer llarg el farem pujant per la via Om Mani 
Padme Hum, un llarg molt ben assegurat de uns 50 
metres, amb alguns passos de V, que ens deixa en una 
petita bauma on farem la reunió.
El segon llarg canviarem de via i farem l’Aresta Brucs. 
Surt per l’esquerra de la reunió amb un pas atlètic, però 
les preses són molt bones i la roca agafa molt bé. El 
grau de compromís augmenta en aquest segon llarg, 
donant a la via un ambient mes montserratí. 
Després de 40 metres arribem a un replà on es fa la 
segona reunió. Aquest llarg és de IV i IV+.
L'últim llarg és una tirada neta de 15 metres amb 
passos de III+ que ens porten al cim de l’agulla on hi ha 

un arbre que li dóna el nom.
El dia és fantàstic. Aprofitem per dinar a dalt del cim mentre contemplem sota un cel nítid totes 
les agulles de Montserrat.
Finalment, a uns metres després de l’arbre tenim una instal·lació de rappel. Són un de 20 i un 
altre de 30, que nosaltres fem en un de sol de 50 metres que ens deixa a la paret est de 
l’agulla. Només ens cal recuperar la corda i retornar cap al refugi i d’allí a l’aparcament de Can 
Maçana.
Un gran dia gaudint de l’escalada clàssica amb un bon temps i una zona privilegiada com és 
Montserrat.


