


A l’extrem occidental de les Garrigoses una sèrie d’esperons poc definits tanquen el 
serrat per la banda oest. L’Aresta Jan aprofita amb intel·ligència un d’aquests perfils per 
trobar una de les línies més llargues del sector.

Per fer-ho enllaça una sèrie de mur verticals de gran qualitat però nul ambient, que de 
manera inexorable ens enfilen fins al cim més occidental de les Garrigoses. La via es 
troba completament equipada amb parabolts, per repetir-la només cintes.

• Via: Aresta Jan 
• Zona: Montserrat – Serrat de les Garrigoses 
• Dificultat: 6b (ED-) 
• Dificultat obligada: 6a 
• Grau d’exposició: Baix 
• Compromís: Baix 
• Llargària: 545 metres 
• Equipament: Via equipada 
• Material: 10 cintes 
• Orientació: Sud 
• Valoració: *** 

Aproximació:

Deixem el vehicle a l’aparcament de la Salut i ens dirigim a les Coves del Salnitre. Pugem 
per les escales i al primer revolt d’aquestes prenem un corriol que en un minut ens deixa 
a peu de via (parabolt visible)

La via:

La via va a buscar els murs de més qualitat d’aquest sector. Són tirades curtes, ben 
equipades i de roca excel·lent. El segon i tercer llarg els hem empalmat sense problemes.

Al final de la cinquena tirada haurem de fer un curt ràpel.

Les tirades 6 i 7 es poden enllaçar; per fer-ho, abans d’arribar a la reunió 6 hem de passar-
nos a la paret de la dreta (parabolt a la mateixa alçada que la reunió). Si ho fem preveure 
16 cintes.

Des de la Reunió 13 ens podem escapar marxant cap a l’oest fins trobar un corriol. El 
prenem en direcció nord i anem a buscar el camí de les bateries.

Existeixen variants per a les tirades segona (6c) i setena (6b).

Descens:

Un cop acabada la via davallem fins al coll i continuem cap al nord fins arribar al camí de 
les bateries. Continuem fins a Collbató (50 minuts aprox.).
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