


La Reina i la Corona de la Reina romanen discretes en un segon terme, 
empetitides per les seves il·lustres veïnes, formant coll al sud amb la Bola de la 
Partió i al nord amb la Boteruda del Gra. Aquestes dues petites roques tenen, 
com totes les del voltant, la seva Aresta Brucs.
Objectiu modest en sí mateix, hi podem posar una mica més de pebre sí anem enllaçant 
arestes, començant per la Bitlla i acabant a la Boteruda.

La Reina

• Via: Aresta Brucs
• Zona: Montserrat - Agulles
• Dificultat: IV+ (D)
• Dificultat obligada: IV+
• Grau d'exposició: Mitjà/baix
• Grau de compromís: Baix
• Llargària: 75 metres
• Equipament: Equipada amb burins
• Material: 5 cintes exprés i una plaqueta recuperable
• Orientació: Sud
• Valoració: ***

La Corona de la Reina

• Via: Aresta Brucs
• Zona: Montserrat - Agulles
• Dificultat: III (BD)
• Dificultat obligada: III
• Grau d'exposició: Mitjà/baix
• Grau de compromís: Baix
• Llargària: 30 metres
• Equipament: Equipada amb burins
• Material: 2 cintes exprés, una baga savinera
• Orientació: Sud
• Valoració: ***

Aproximació:
Hem d’anar fins al refugi Vicenç Barbé. Des d’aquí prenem un corriol direcció nord. 
Seguint el camí, i al cap de poc, trobem un corriol que puja directe fins al peu de la Bitlla. 
Continuem cap al nord passant primer pel vessant est de la Bitlla i després per la Bola de 
la Partió fins que arribem al coll amb la Corona de la Reina. Descendim per la canal uns 
metres fins al peu de via.

Les vies:
L'Aresta Brucs de la Corona de la Reina comença a mitja canal i té dos llargs de corda. 
Trobem una reunió d'espits d'una via més moderna. Sortim d'aquesta en flanc a la dreta 



ignorant un espit que ens queda damunt, fins trobar un primer cap de burí, aleshores 
continuem amunt fins al cim, paral·lels a la línia d'espits. La reunió del cim la fem 
aprofitant un gendarme.

Fem un ràpel pel vessant nord-oest i quedem pràcticament al peu de via de l'Aresta Brucs 
de la Corona. Aquesta evoluciona a la dreta d'una canaleta, anant a buscar un 
característic arbre situat entre dues protuberàncies. Continuem per un curt diedre fins 
una alzina on muntem la reunió.

Descens:
De la Reina rapelem des d'una instal·lació pel vessant nord-oest. De la corona rapelem de 
l'alzina on hem fet la reunió pel vessant nord-oest. Amb dos casos 20 metres 
aproximadament.
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