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Integral Whiskeria al Gegant Encantat

Fonts: espurner.blogspot.com, lanochedelloro.es, ceba-scg.blogspot.com, elcoleccionistadevies.blogspot.com Escalada per: Victor Ferrer, Bego Ponga, Cesc Aldabó.
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R6(40) 1ª Ascenció: David Hita, Miguel Blanco. Abril 1999. 
Dificultat: 6a/Ae (MD+) Dificultat obligada: 6a/Ae 
Llargària: 210 mts Grau Expo.: Alt Grau Compr.: Alt. 
Equipament: Claus, espits, parabolts. 
Material acons.: 16 cintes i “la tramposa” pels trams 
d’artificial, joc d’aliens, alguna bagueta savinera, i 
cordino per merlets, un estrep. Orientació: Oest. 

APROXIMACIÓ
Deixem el cotxe a Santa Cecília. Pugem per la canal 
de la Llum cap al Coll de Migdia. Una vegada allà 
baixem fins a trobar marques grogues que és el camí 
que va en direcció el Camell de Sant Jeroni i voreja 
tota la paret. Quan estem a l'altura del Gegant 
Encantat deixem el camí per pujar uns metres i 
situar-nos al peu de via. Temps aproximat: 1h.

OBSERVACIONS
Per escalar el primer llarg cal anar molt mentalitzat 
perquè són 40 metres força exigents. Així i tot està 
ben protegit amb espits i la roca millora a mesura que 
vas pujant. Més amunt la via no està tan equipada, 
trobarem trams amb molt aire i difícils de protegir. 
L'artificial equipat del primer llarg es pot aprofitar al 
màxim en lliure i el del tercer ens haurem d'estirar 
molt o fer sortides en lliure si no portem la tramposa. 
L'última reunió del cim l'hem trobat amb els dos 
parabolts que faltaven.

DESCENS
Dos ràpels curts, millor que un, pel vessant nord 
fins al coll. Remuntem la canal en direcció de 
les escales de Sant Jeroni (Est) i travessem 
l'abocador de l'antic restaurant. Des de Sant
Jeroni, baixem fins a l'ermita i d'allà per la 
Canal de Sant Jeroni, que comença a 
prop d'una mena de postes telefònics. 
Temps aproximat: 1h. 
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Aresta Brucs

Roca trencada

Vertical i bonic!


