


Traçat d’una elegància indiscutible, pura lògica amanida amb 
el millor conglomerat del Serrat i salpebrat amb un 
equipament que obliga, o més ben dit, convida a gaudir de 
l’escalada sense més. Considerada la via més fàcil de l’Aeri 
(que ho és) si ha d’anar amb el cinquè ben après, amb carnet 
de navegació i sense parabolitis aguda… En cas contrari val 
més abstenir-se.

•Via: Easy Rider

•Zona: Montserrat – Paret de l’Aeri

•Dificultat: 6b (MD)

•Dificultat obligada: V+

•Llargària: 285 metres

•Grau d’exposició: Alt

•Grau de compromís: Baix

•Equipament: Via equipada amb long-lifes, algun clau i algun espit. Reunions de parabolts

•Material: 9 cintes exprés, joc d’aliens (prescindible)

•Orientació: Nord-est

•Valoració: *****

Aproximació:
Deixem el vehicle a l’aparcament del Refugi de Santa Cecília i prenem el camí de l’Arrel 

direcció al Monestir fins la canal de l’Aeri. La remuntem fins arribar al final, on comença la 

via, per una marcada fissura.

Aproximació amb Google Maps

La via:
Escalada en placa, excepte el primer llarg i l’inici del segon, on aprofitem una evident 

fissura. Roca de qualitat extraordinària amb bones excursions entre assegurances quan la 

dificultat està per sota del cinquè grau.

Es tracta de la via més fàcil de la Paret de l’Aeri, però s’hi ha d’anar amb el V ben après. 

Ràpida i amb ombra a partir de les 13:00 hores.

Descens:
Des del cim fem un curt ràpel pel vessant oest fins el coll. Remuntem unes plaques amb 

l’ajut d’una corda fixa i acabem d’arribar al cim. Des d’allí anem a buscar la Canal de Sant 

Jeroni.

El que més m’ha agradat:
•Conjunt roca-traçat-equipament, un gaudi.

•El sorprenent sostre del tercer llarg, només es IV+!!

•fantàstica placa de la quarta tirada.
El que no m’ha agradat tant:
•Alguna expansió de propina??

http://goo.gl/maps/VUS1T
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