Vist des del sud el Serrat de l’Albarda es presenta com una gran proa pètria que
s’eleva arrogant per damunt el Clot de la Sajolida. El seu rocam és en general
excel·lent i les vies que alberga d’una bellesa indiscutible. Al Vessant est del
Serrat hi trobem l’Agulla del Mail, una gran llastra adossada que descansa
sobre la paret del llevant del Contrapuntal.
Increïblement el diedre nord del Mail restava verge i és per on s’enfila la primera tirada de
la ben trobada Tapia-Jover. Escalada de tall clàssic, encerta a trobar el camí natural per
enfilar-se primer al Mail i després continuar per una preciosa placa fins al cim del
Contrapuntal, passant prèviament per un curt diedre que esdevé la cirereta d’aquest petit
però gustós pastís.
Via: Aresta Ribas
Zona: Montserrat – Tabor
Dificultat: 6a+ (MD+)
Dificultat obligada: 6a
Llargària: 110 metres
Grau d’exposició: Baix
Grau de compromís: Mitjà
Equipament: Semi-equipada amb parabolts i claus
Material: 10 cintes, joc de tascons i Camalots #0.3, #0.4, #0.5, #0.75 i #3. Alguna
baga savinera
• Orientació: Est
• Valoració: ***
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aproximació:
L’opció més còmoda és prendre el funicular de Sant Joan, un cop som a l’estació
superior agafem el camí cap a Sant Jeroni. Seguim pel camí uns 2 km. Aleshores hem de
prendre un corriol que baixa a mà esquerra i que de seguida ens deixa davant la paret.
Com a referència el camí neix uns 50 metres després de passar l’agulla del Cigronet.

La via:
El primer llarg ressegueix fil per randa un diedre evident; la roca hi és trencada afegint un
plus de dificultat. La primera reunió la fem al costat d’un forat que permet passar, si
volguéssim, a l’altre vessant del Mail. La tercera tirada és preciosa, una placa que es
redreça sobre roca de primera. Per sortir al cim només restarà superar un curt diedre que
serveix de colofó. La via es troba bastant equipada, però anirà bé el material comentat
sobretot al primer i al darrer llarg. Una via recomanable, sobretot quan cerquem ombra,
donat que hi toca pràcticament tot el dia malgrat l’orientació est.

Descens:
Des del cim del Serrat s

