Tapa Sans Dalle és la manera perfecta de prendre contacte amb la Dent d’Orlu.
Un itinerari de 300 metres sobre granit, ben assegurat i amb un grau molt
assequible.
•
•
•
•
•

Via: Tapa Sans Dalle
Dificultat : V+ (V obligat)
Llargària: 300 metres
equipament: Equipada amb parabolts
Material: 9 cintes i reunions

Aproximació:
Des de Puigcerdà hem d’anar fins a Ax-Les-Thermes. Un cop a Ax hem de prendre la carretera
D613 en direcció Ascou. Un cop passem Ascou arribem a Golours i el seu estany. Just al final de
l’estany a ma dreta hi ha un càmping, girem cap el càmping per una pista forestal, primer asfaltada i
després en més mal estat. La seguim fins al final on hi ha un aparcament. Deixem el cotxe a
l’aparcament i seguim un camí evident amb marques vermelles que ens porta fins al Coll d’Euges.
Des d’aquí baixem per un corriol cap a la cara est fins al peu de via (nom escrit a l’inici). Des del
cotxe una hora i quart.
L-1(IV-)

Pugem per placa capa l’esquerra fins la primera reunió. Llarg de 40 metres.
L-2(IV+)

Superem un petit sostret i en adherència fins a la reunió. 35 metres.
L-3(III+)

Tirada fàcil. Hem d’anar cap a la dreta a buscar la tercera reunió. 35 metres.
L-4(V-)

Placa llisa amb petits bonyets per anar-se agafant. Llarg d’adherència. 40 metres.
L-5(IV)

Placa amb un petit ressalt a mig llarg. 40 metres.
L-6(V)

Una mica després de sortir de la reunió trobem un sostre. És el pas més complicat de la via
juntament amb el llarg següent. Es pot fer en A0. 40 metres.
L-7(V+)

Trobem un altre sostre Després de superar-lo hi ha una placa llisa on s’ha de confiar amb els peus.
Podem evitar aquest pas (que és el més dur de la via) desviant-nos cap a l’esquerra just abans del
sostre.
Un cop sortim de la placa hem d’anar en diagonal cap a la dreta fins trobar la reunió. 45 metres.
L-8(IV)

Sortim de la reunió recte amunt. Una mica herbós. 40 metres.

L-9(IV)

Travessem dos diedres i continuem per plaques. 35 metres.
L-10(III+)

Placa fàcil i discontinua. Algun tram herbós. 40 metres.
L-11(III+)

Sortim de la reunió cap a la dreta. fins trobar-nos amb una placa. Fàcil fins al cim. 35 metres.

Descens:
Des del cim baixem per la via normal fins al coll. Des d’aquí desfem el camí de pujada.

