Trinxats és una petita perla del grau moderat. Dos tirades d’escalada esportiva
sobre bon conglomerat, ens faran gaudir d’una escalada obligada, però mai
exposada. Oberta per J.M. Alsina és una lliçó magistral de com ha de ser
equipada una via d’aquest grau. Molt bona opció per acabar d’arrodonir un dia
a Sant Benet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Via: Trinxats
Zona: Montserrat – Sant Benet
Dificultat: V
Compromís: Baix
Exposició: Mitjana
Llargària: 70 metres
Equipament: Via equipada
Material: 6 cintes exprés
orientació: Sud

Aproximació:
Sortim del Monestir i enfilem el camí del Pas dels Francesos fins arribar al Pla de Santa
Anna, aquí ens desviem a la dreta direcció al refugi de Sant Benet.
Prenem el camí cap a l’est sortint del refugi i que passa per una mena de porta de pedra,
al cap de poc el camí es bifurca i prenem el de la dreta (direcció Trinitat). La primera
agulla que trobem és la Trumfa. Agafarem el canal que puja cap a l’esquerra fins al peu
de via.
L1(IV+)

La via s’inicia per una placa tombada que poc a poc va guanyant verticalitat. L’escalada
d’aquest llarg sempre anirà en tendència a la dreta, per tal de salvar el gran sostre
característic. El pas clau del llarg es troba a la darrera assegurança, on haurem de tirar
recte amunt i després flaquejar lleugerament cap a la dreta per entrar a la reunió.
L2(V)

Sortim de la reunió en diagonal a la dreta. Un cop xapada la primera assegurança la placa
es tomba fins que arribem a un mur vertical. L’escalada d’aquest mur és més fàcil del que
sembla. Un cop superat arribem a una petita lleixa on hi ha una baumeta. Veiem la xapa
just a sobre. Per atènyer l’assegurança haurem d’anar cap a l’esquerra per esquivar el
forat i després tornar cap a la dreta. Un cop superada aquesta expansió la verticalitat es
perd ràpidament fins la reunió.

Descens:
Fem un ràpel de 20 metres per la vessant nord des d’un arbre (cintes i anella). Anem a
parar al camí que va de Sant Benet a Sant Salvador.
El que més m’ha agradat:
•
•
•

La segona part del segon llarg.
Ètica de la via. Les assegurances són on toquen. Ni poques ni masses.
Ideal per combinar amb qualsevol altra via de Sant Benet.

