La Maria Antònia Estrems és una via meravellosa. Oberta fa més de 70 anys esdevé una bonica
aventura en un escenari grandiós. Molt poc equipada, haurem d’afinar l’olfacte per no perdre
massa el camí. No obstant el recorregut permet diferents variants, que a poc a poc permeten
guanyar metres de la manera més clàssica possible. Una via que les ànimes enfiladisses sabran
assaborir en la seva justa mesura.


Via: Maria Antònia Estrems



Zona: Pedraforca – Cabirols Superior



Dificultat: V+ (MD-)



Dificultat obligada: V



Llargària: 365 metres



Exposició: Alt



Compromís: Alt



Equipament: Via molt poc equipada, reunions a muntar o reforçar



Material: 12 cintes, bagues, joc de friends i tascons



Orientació: Nord



Valoració: ****

Ressenya de la via
Aproximació:
Des del Refugi Lluís Estasen ens endinsem al bosc seguint el corriol de marques blanques. El
corriol va guanyant alçada, només ens cal anar seguint les marques fins guanyar el peu de via,
50 metres a l’esquerra de l’Homedes (evident).
Veure l’aproximació amb Google-Maps
La via:
Via clàssica i alpina, recorre canals, diedres i fissures buscant sempre el pas més lògic. Les
dimensions i el caire caòtic de la paret fan que calgui orientar-se bé.
El recorregut permet diferents variants, tant en el recorregut com a l’hora de fer més o menys
tirades.
Segons la nostra ressenya calen muntar completament la segona, la tercera, la cinquena, la
sisena i la vuitena tirada.
L’inici de la quarta tirada és delicat i exposat fins a arribar al pitó, segurament hi ha hagut un
despreniment. En aquest mateix llarg de corda trobem un tram amb roca molt trencada.
Descens:
Un cop enllestida la via, continuem vers el surt fins atènyer la tercera canal que ,ema a la
tartera del Gat. Abans d’això haurem de desgrimpar per terreny vertical però amb arbres que
permeten un correcte assegurament si és menester.

