Via Tripijocs
Situada en una petita cinglera envoltada d’altres itineraris de tot tipus i poc repetits. La
base de la paret és ombrívola, sota un bosc caòtic on no hi trobarem a penes cap traça
civilitzada. Tot i així, si guaitem els peus de paret trobarem línies i noms mig esborrats pel
pas dels anys i que ens mostren l’inici d’una aventura.
Peu de via indicat amb el nom. L’escalada comença en lliure fàcil per una placa tombada,
esberlada pel mig per un gran tronc que lluita i empeny per guanyar espai. Tot seguit, un
petit tram senzill de roca una mica delicada i fàcil de protegir, ens porta a un sistema de
fissures amb petits diedres on es combinen trams desequipats amb equipats fins pujar al
replà de la reunió.
La segona part va per la gran placa a base de passos d’ungles que anem alternant amb
equipament fix fins abastar una fina fissura. Amb petits tascons, s’arriba a la part més
desplomada del llarg. Una combinació de passos d’ungla, friends, parabolts amb algun
petit bec de roca ens ajudaran a superar-la i arribar a la reunió.
Itinerari recomanat pels amants de la tranquil·litat, recorreguts semiequipats d’artificial i de
racons solitaris amb certa dosi d’aventura.

Fitxa tècnica
Oberta per baix Abril 2011
Equipadors: Núria Martínez, Manel Casabella
Orientació: Sud-oest
Recorregut: 50 m (L1:20 + L2: 27)
Dificultat: Ae/A2+
Roca: Calcari de tipus dolomític de bona qualitat
Equipament: Parabolts i 1 pitó
Material: 18 cintes, baguetes, joc de tascons sobretot petits, joc de friends (d‘alien blau a
Camalot 2). Ungla i estreps
Temps: 2-3 hores
Punt de partida: C17 Tagamanent. Agafar el camí asfaltat que puja cap al pla de la calma
seguint les indicacions del parc natural. Després d’uns estrets i forts pendents, i poc abans
d’arribar a una casa, en una corba a l’esquerra i a les envistes d’una línia elèctrica s’ha
d’agafar una pista ampla a mà dreta. En 300 m veurem un espai amb un trencall poc definit
a la dreta on deixarem el cotxe
Aproximació: Des del pàrquing seguirem pel trencall esmentat poc definit que es
converteix en un corriol fins arribar al cantell de la cinglera superior en 5 minuts. Cal buscar
una de les vàries instal·lacions de ràpel que hi ha (55 m). La via queda a uns metres a
l’esquerra d’una gran escletxa que talla el terra en diagonal, sota un gran pi
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