


Encaixonada entre la Josep Monistrol i la via dels Indignats els incondicionals de 
la Codolosa encara troben espai per encabir-hi aquesta línia de tres tirades. Un 
primer llarg amb certa gràcia amb un parell de passos atlètics i una panxeta al 
segon és el més destacable… El darrer, absolutament prescindible. Per 
completar la jornada.

• Via: Joans’s 
• Zona: Montserrat – Paret de la Codolosa 
• Dificultat: V/Ae (D) 
• Dificultat obligada: V/Ae 
• Llargària: 80 metres 
• Grau d’exposició: Baix 
• Grau de compromís: Baix 
• Equipament: Equipada amb parabolts 
• Material: 7 cintes exprés 
• Orientació: Sud 
• Valoració: ** 

Aproximació:
Anant amb cotxe cap a les coves de Salnitre (Collbató) deixem el vehicle a l’aparcament 
de la zona d’esbarjo “la Salut”. La paret ens queda just davant, formant un amfiteatre.  
Hem de prendre el Torrent de La Font Seca i seguir-lo fins que ens desviem per un corriol 
que ens deixa al peu de via. 10 minuts.

L1(V)

Trobem el nom escrit a peu de via. Pugem per la dreta de la Josep Monistrol i a l’alçada 
del diedre d’aquesta marxem en tendència a la dreta, per terreny prou vertical i amb 
bona ganda. Són uns pocs metres atlètics i el més destacable de la via. Un cop superat el 
tram la via marxa cap a la dreta i passa per unes plaques tombades fins atènyer la 
primera reunió. 7 parabolts, 30 metres.

L2(V)

Anem a buscar un petit diedre i un cop superat seguim fins una panxeta, que superem 
amb un bonic moviment i de seguida arribem a la segona reunió. 5 parabolts, 20 metres.

L3(Ae)

Es tracta d’un curt tram d’artificial equipat per superar un mur que extraploma. Fem la 
reunió a sobre. 10 metres, 4 parabolts.

Descens:
Ràpel fins la R1 i d’aquesta a terra. També es pot baixar a peu anant a buscar la drecera 
de Fra Garí.

El que més m’ha agradat:

• Bonic tram vertical i de cantell al primer llarg… Llàstima que sigui tan curt. 

http://escalatroncs.wordpress.com/2009/11/16/josep-monistrol-paret-codolosa/
http://sisbemessanapren.blogspot.com/2012/06/la-codolosa-via-joanss.html


El que no m’ha agradat tant:

• Darrer llarg sense gaire sentit. 
• Com totes les vies d’aquest sector, massa aprop de les veïnes. 
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