La Chachi Piruli pot ser una bona alternativa per pujar a Sant Benet si ens
volem estalviar les Escales dels Pobres. Hi destaquen el segon i el cinquè llarg,
dues tirades mantingudes, de continuïtat i obligades sobre bones plaques, on
necessitarem tirar de finura montserratina si en volem sortir airosos.
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Via: Chachi Piruli
Zona: Montserrat – Sant Benet
Dificultat: 6a+ (MD+)
Llargària: 210 metres
Grau d’exposició: Mitjà
Grau de compromís: Mitjà
Equipament: Via equipada (re-equipada el 2005)
Material: 8 cintes exprés
Orientació: Est
Valoració:***

Aproximació:
Sortim del monestir en direcció Sant Benet. De seguida trobem un replà d’on surt un
corriol que ens mena fins al peu de via. 5 minuts des del monestir.
L1(IV)

Ens enfilem per unes plaques inclinades i brutes que menen fins una canal arbrada. La
seguim uns metres i ens saltem la reunió original per anar a fer la role un arbre, just
davant d’on s’inicia la variant del segon llarg. 35 metres.
L2(6a+)

Ens enfilem al mur que tenim davant i anem escalant en lleugera tendència a la dreta,
l’entrada és força fina, tot i que les dificultats més grans les trobarem entre el tercer i el
quart bolt. L’escalada és mantinguda, vertical i sobre regletes. A meitat de la tirada la
dificultat minva fins que arribem a la reunió. 30 metres.
L3(V)

Sortim cap a la dreta per un llavi i tirem recte amunt. La presa hi és i només cal trobar-la.
Al cap d’uns pocs metres la placa es va inclinant fins a la reunió. 15 metres.
L4(IV+)

Aquesta és una tirada de tràmit per poder arribar al fantàstic cinquè llarg. Travessem un
bosquet fins que trobem una placa inclinada (IV+) que ens mena a la quarta reunió. 45
metres.
L5(6a)

Sens dubte es tracta de la tirada estrella de la via. S’inicia per una placa absolutament
vertical. Per arribar a la primera assegurança podem escalar en diedre per de seguida
passar a la placa de l’esquerra. Ara tenim uns bons metres de V+/6a força mantinguts i on
les assegurances a vegades allunyen. Un cop passat el tram clau la placa es va inclinant
fins que arribem a la reunió, que la muntem en una savina. 45 metres.

L6(IV+)

La darrera tirada torna a ser un tràmit per sortir al cim, uns primers metres exposats
però fàcils ens deixen a un darrer mur amb bona roca. Fem la reunió al cim sobre savines.
40 metres.

Descens:
Pugem uns metres per un corriol que ens deixa al camí que va cap a Trinitat, prenem la
direcció contrària (cap el Pla de Santa Anna) i baixem per les Escales dels Pobres.
El que més m’ha agradat:
•
•

Segon i cinquè llarg de primera categoria, mantinguts i amb presa petita.
Ben assegurada, amb distància entre assegurances, fet que t’obliga a escalar.

El que no m’ha agradat tant:
•

Discontinua, el primer, el quart i el darrer llarg són de pur tràmit.

