


La Raisam ens brinda una paleta amb tots els colors i matisos de la Nord de Frares. Hi 
trobarem roca bona i deplorable, una escalada amb predomini del lliure però també 
alguna secció d’artificial i la verticalitat tan característica d’aquest sector del Serrat.

Força equipada per estar on està caldrà alguna peça a quasi totes les tirades per acabar 
de rematar la jugada. Cal destacar que no hi toca el sol pràcticament en tot el dia, essent 
un bon destí pels calorosos dies d’estiu.

• Via: Raisam
• Zona: L’Escolanet – Frares Encantats
• Dificultat: 6b/Ae (MD+)
• Dificultat obligada: 6a+/Ae
• Llargària: 210 metres
• Exposició: Mitjà
• Compromís: Mitjà
• Equipament: Itinerari força equipat per tractar-se de la Nord de Frares.
• Material: 16 cintes, joc de Camalots del #0.4 al #3, bagues savineres i els estreps
• Orientació: Nord
• Valoració: ****

RESSENYA DE LA VIA

Aproximació:

Deixem el vehicle a l’aparcament de Can Masana i prenem el GR-172 direcció al Monestir.
Un cop passada la Cadireta trobarem un desviament a mà dreta que puja cap al Coll de 
Porc, el prenem i continuem fins un trencall on agafem el camí de l’esquerra direcció Coll 
de Porc. Continuem fins arribar a l’alçada de la via.

VEURE L’APROXIMACIÓ AMB GOOGLE-MAPS

La via:

La primera tirada és desencoratjadora; haurem d’anar alerta, no per la dificultat – que no 
és gaire alta – sinó per la qualitat de la roca, que m’atreviria a anomenar “deplorable”.

La via continua per una fissura vertical on podrem afegir alguna peça. Al final de la 
mateixa hi manca un clau quedant el tram més obligat de la via (6a/6a+) per anar a caçar
el següent espit. Després toca flanquejar i encarar una bonica bavaresa que mena a la 
segona reunió.

El tercer llarg té una Ae amb alguna sortida picant en lliure. Per contra la quarta 
tirada es fa tota en escalada lliure i la cinquena es pot forçar al gust, la roca és molt 
bona.

El darrer llarg comença amb un cop de gas fins a encintar el primer espit, després la cosa
ja afluixa fins a guanyar el cim.

Descens:

Ràpel de 20 metres per la Normal (vessant sud-oest). Des d’aquest punt prenem la ruta 

https://escalatroncs.com/wp-content/uploads/2017/10/raisam.pdf
https://drive.google.com/open?id=1f9g4Cb7kGIs3CIoxtRd9pb3HIUU&usp=sharing


dels Alts Frares direcció oest.
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