
La Magdalena Inferior és una agulla amb vies per les quatre bandes… Vies que 
molts cops es creuen i es trepitgen. La Rataplan, a la vesant nord és una via 
d’iniciació, sobre-equipada, ideal per perdre la por a fer de primer, però alhora, 
amb una línia molt maca i unes bones vistes sobre el Monestir i Sant Benet.

• Via: Rataplan 
• Dificultat: V- 
• Llargària: 90 metres 
• Equipament: Parabolts pintats de color groc 
• Material: 16 cintes si volem xapar totes les assegurances del primer llarg 



Aproximació:
Des de l’estació superior de Sant Joan prenem el camí cap a Sant Jeroni. Al arribar a l’alçada de la 
Magdalena inferior trobarem un corriol que porta a les escales de Jacob. Una mica abans d’arribar a 
les escales comença la via (doble burí a l’inici)

L1(-V)

Aquest primer llarg és el que te més assegurances de tota la via (16 aprox.) Només hem d’anar amb 
una mica de cura  durant la primera part, doncs al ser bastant ombrívola la roca es pot trobar una 
mica lliscosa. 35 metres.

L2(-V)

Comença vertical, però sempre trobarem bones preses on agafar-nos. 20 metres.

L3(IV+)

Una mica més senzilla que les dos primeres tirades. Continuem amb la tònica de bones preses i 
bastantes assegurances. 25 metres.

L4(III)

Llarg de tràmit fins al cim de l’agulla.

Descens:
Ràpel per la via normal (cara sud). Després haurem d’anar a buscar les escales de Jacob i ja serem 
al peu de via.
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