CASCADA DE GEL TORRENT DE LA GERDERA

Escalada en glaç al Pedraforca

Uns metres més enllà de les cascades més clàssiques del sector, trobem aquesta torrentera que amaga els seus tresors efímers en forma de
recompensa pels que decideixen caminar una mica més .

Orientació: Nord.
Altitud base: 1.770 m.
Formació: Habitual, segons temporada.
Època aconsellable: Desembre - febrer.
Recorregut: 180 m. (alguns en rampa).
Dificultat: II/3
Material: Cargols de gel i bagues. Pot ser útil algun
cordino per reforçar els ràpels als arbres.
Interès: A tenir en compte quan les més conegudes
de la zona estan massificades, apte per la iniciació.
Accés: Des de l’aparcament del mirador de Gresolet
seguim a peu la pista en direcció al Colell. Passarem
per davant de les cascades més conegudes (Curset,
Arbret, Il.lusions i Somnis d’Hivern). Seguint la pista
fins el coll del Pi Ajegut, la trobarem just després d’un
marcat revolt. (45 minuts).

Cartografia útil: Serra del Cadí - Pedraforca. Esc
1:25.000. Ed. Alpina.
Allotjament: Refugi Lluís Estasen (FEEC). A 15 minuts
del mirador de Gresolet. Tel. 608 31 53 12
Descripció:
El seu inici és planer, amb una rampa amb uns petits
ressalts, però ja que la nostra tria ha sigut aquesta
petita llengua de gel més solitària, el nostre esperit
romàntic pot imaginar-se que caminem per una catifa
de cristall en forma de rebuda. Uns 60 metres fins el
primer ressalt.
Hi ha un total de 3 ressalts importants intercalats amb
lleixes intermitges, per tant no és una escalada
mantinguda, sino la típica de torrentera esglaonada
(es pot fer en tres llargs).

Els ressalts tenen entre 15 i 20 metres amb trams
ramposos fins arribar a les reunions, que es poden fer
als arbres. Aquests mateixos arbres ens serviran
després pels ràpels de baixada.
La màxima inclinació dels ressalts està sobre els 7580º i es pot buscar més o menys dificultat segons per
on ens enfilem.
La dificultat de promig ronda els 60-70º.

Segon ressalt. Foto: Yolanda Hernandez
Descens: Rapelant la mateixa via, muntant els ràpels
en els arbres a banda i banda del torrent.
Observacions: Les característiques aquí descrites són
orientatives, ja que poden variar en funció de les
condicions del gel.
Entrada i primers ressalts. Foto: Marta Junyent

