La zona dels Graus, juntament amb la Paret de la Codolosa han estat
espremudes fins l’última gota. El fàcil accés, clima benèvol quan el fred apreta i
la bona roca són massa llaminers. La Via de l’Avi Joan és una més de tantes
propostes poc interessants que trobem en el sector. Pensada per gent que
comença o per aquells escaladors de cervesa-escalada-cervesa, enllaça una sèrie
de ressalts buscant la millor roca.
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Via: L’Avi Joan
Zona: Montserrat – Els Graus
Dificultat: V (D-)
Dificultat obligada: IV+
Llargària: 150 metres
Grau d’exposició: Baix
Grau de compromís: Baix
equipament: Equipada amb parabolts i claus
Material: 8 cintes exprés, útil alguna de llarga
Orientació: Sud
Valoració: *

Aproximació:
Estacionem al carrer dels Graus i anem a buscar la drecera de Fra Garí. Els ressalts per on
va la via són molt evidents i visibles. En pocs minuts serem a peu de via.

La via:
Ens trobem davant una escalada senzilla, pensada per gent poc escaladora o que
comença. L’itinerari va enllaçant ressalts de la manera més digna, buscant les parts més
interessants en aquest caos de bonys que són Els Graus. La via es troba completament
equipada, amb l’assegurança a tocar als passos més compromesos. Totes les reunions
són còmodes essent un bon lloc per aprendre a muntar-les i practicar maniobres.
L’ambient és nul i podem abandonar caminant pràcticament durant tot el recorregut. Els
que vulgueu escalar, abstenir-vos.

Descens:
Remuntem una mica fins arribar al camí de les Bateries. El seguim un xic fins trobar la
drecera dels Graus i descendim per aquesta.
El que més m’ha agradat:

• Darrer llarg, una bonica placa de roca boníssima… Massa poc per 150 metres.
• Bon lloc per fer pràctiques o cursets d’escalada.
El que no m’ha agradat tant:

• Molt discontinua i sense cap ambient.
• Només és interessant el darrer llarg.

