


Malgrat totes les vies d’aquest pany tenen un aire, el Forat de la Pera és de les 
més rodones. Homogènia, mantinguda i farcida de trams amb roca de primera, 
encerta una línia on totes les tirades resulten interessants.

• Via: El Forat de la Pera 
• Zona: Rúbies 
• Dificultat: 6a (MD+) 
• Dificultat obligada: V+ 
• Llargària: 150 metres 
• Grau d’exposició: Mitjà 
• Grau de compromís: Mitjà 
• Equipament: Pràcticament equipada amb parabolts, espits i pitons 
• Material: 12 cintes exprés, Camalots #0.4, #0.5 i #1, tricam negre 
• Orientació: Sud 
• Valoració: **** 

Aproximació:
Des de Vilanova de Meià prenem la carretera cap el Pas Nou. A uns 3 quilòmetres 
trobarem una pista que es desvia a mà esquerra direcció a Rúbies. La seguim durant uns 
14 quilòmetres fins arribar al nucli abandonat de Rúbies. Aparquem a l’esplanada i 
prenem un corriol que puja cap a la Portella Blanca (GR). Seguim el corriol fins que som a 
l’alçada de la paret on surt un corriol secundari (fites) que ens mena fins a peu de via, 
sageta gravada al peu de via.

Veure l’aproximació a la via amb Google-maps

La via:
Itinerari mantingut en el seu grau, ofereix una escalada prou variada. Hi destaca per 
bonica la segona tirada que aprofita amb avidesa una placa vertical farcida de franges, la 
tercera amb un final sensacional i la quarta, amb extraploms de gandes generoses. 
Pràcticament equipada podrem completar l’equipament amb facilitat, no obstant no cal 
carregar gaire ferralla.

Descens:
Des del cim baixem per un corriol cap a l’est fins trobar el GR que prenem fins retrobar el 
camí de pujada.

El que més m’ha agradat:

• Homogènia. 
• Trams amb roca sensacional. 
• Ràpida, combinable amb alguna altre del sector. 

http://g.co/maps/xdb49
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