


Per humil que sigui la ruta que escollim escalar, retornar a Agulles sempre és 
quelcom especial; terreny de joc familiar, cada roc és un record o un somni, 
paradigma de la Muntanya Màgica. I al final pensar per què em tardat tant en 
tornar-hi…

• Zona: Montserrat – Agulles 
• Dificultat: V (D) 
• Dificultat obligada: (IV) 
• Llargària: 60 metres 
• Equipament: Via totalment equipada 
• Material: 6 cintes exprés 
• Orientació: Sud 
• Valoració: ** 

Aproximació:
Deixem el vehicle a Can Massana i prenem la pista que ens porta fins al Coll de Guirló. Un 
cop arribem al Coll caminem uns quants metres més en direcció a la muntanya i prenem 
un corriol a mà dreta. Aquest corriol porta fins al Pas de la Portella. Un cop passem la 
Portella prenem el camí cap al refugi i al cap de poc prenem un corriol que puja 
directament al vessant sud de la Miranda. Per accedir al peu de via haurem de fer una 
grimpada per una mena de sòcol.

L1(IV+)

Llarg per gaudir de les típiques plaques d’Agulles, amb presa més aviat menuda i roca 
exel·lent. 35 metres.

L2(V)

Sortirem recte amunt per terreny vertical, roca de primera i bona ganda. De seguida 
però, la paret es rendeix i arribem a la reunió cimera. 15 metres.

Descens:
Anem a buscar la cara oest i fem un parell de desgrimpades que ens deixaran al camí 
d’Agulles.

El que més m’ha agradat:

• Bona via per iniciar-se a Montserrat de grau moderat i correctament assegurada, 
però sense abusar. 
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