La Petit Gerard és una raresa a Gorros. Amb una primera tirada tècnica i roca millorant a
mesura que anem guanyant metres, té un segon llarg preciós, amb un sostret amb
cantell seguit d’un mur made in Gorros. El darrer (es pot dividir en dos) ja és el típic camp
de patates que ens té acostumats aquesta banda de Montserrat.
La via, de concepció esportiva, roman equipada amb espits, alguns una mica rebregats.
L’orientació nord-oest ens assegura ombra quasi bé tota la jornada.
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Via: Petit Gerard
Zona: Montserrat – Gorros
Dificultat: 6b (MD+)
Dificultat obligada: 6a
Grau d’exposició: Mitjà/baix
Grau de compromís: Baix
Llargària: 105 metres
Equipament: Espits
Material: 12 cintes
Orientació: Nord-oest
Valoració:****

Aproximació:
Des de l’estació superior de Sant Joan prenem el camí cap a Sant Jeroni. Al arribar a
l’alçada de la Magdalena inferior trobarem un corriol que porta a les escales de Jacob.
Una mica abans d’arribar a les escales enfilem cap a la banda oest de l’agulla. Just
superada la llastra a la dreta de la Rataplan trobarem el peu de via.

La via:
De caràcter esportiu, la via evoluciona a la dreta de la popular Ratanplan, sobre terreny
més vertical, encara que amb la mateixa qualitat de roca.
La primera tirada és el filtre, amb una arrancada rabiosa i un pas clau tècnic. El segon
llarg per contra, és força atlètic, amb la superació d’un desplom protegit per una doble
expansió, una travessa sorprenent sobre aquest i un mur made in Gorros.
Les dues últimes tirades paga la pena ajuntar-les en una, per així gaudir d’un dels llargs
més bonics de la Magdalena Superior.
Les assegurances comencen a estar bastant tocades, amb una bona restauració seria
una de les vies més recomanables de la zona en el seu grau.

Descens:
Ràpel per la via normal (cara sud).

