
799Butlletí de la SEAS, 282 – Maig-juny 2009

MÓN EXCURSIONISTA

VIA: 75 ANIVERSARI

Joan Portes

M’agradaria fer un comentari als
socis de la SEAS sobre una paret
situada al Pirineu de la Catalunya
Nord, el nom de la qual és Punta
SEAS, on hem obert una primera via
d’escalada amb el nom de «75 ani-
versari», precisament com a home-
natge als 75 anys de vida que es
compleixen aquest any 2009 i que han
fet possible els seus socis. Així, doncs,
felicitats a tots i a totes i per molts
anys.

Aquesta roca d’uns 100 metres
d’altura, està ubicada en una tran-

quil·la i bonica vall del Pirineu, i
precisament perquè és un lloc  tran-
quil i poc freqüentat hem tingut
l’oportunitat de poder batejar aquesta
roca amb el nom de la SEAS. Per altra
banda, les seves característiques ens
han semblat idònies perquè, i això per
mi era de molta importància, tot
aquell soci de la SEAS que ho desitgi
podrà pujar-la pel fet que tant es pot
escalar per la seva via com per la
canal de l’esquerra, i fins i tot ca-
minant tranquil·lament per la canal
de la dreta o anar ascendint pausada-
ment, voltant-la i salvant les petites
muralles de roca per la seva esquerra
en una tranquil·la i agradable
excursió.

Visió de la Punta SEAS des del Pla dels Bocs. Fotografia de Joan Portes
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Així doncs animo a tots els socis
de la SEAS a provar i a conèixer la
seva petita muntanya.

Característiques de la via

1a ascensió : feta al juliol de 2007 per
Joan Portes i José Trezene
Dificultat: IV +
Material: friends i  bicons
Equipament: 1 parabol a les reunions

Accés en cotxe

De Barcelona a Puigcerdà, seguim
fins a Mont-Lluís, direcció Prades, i
abans d’arribar a Fontpedrosa pre-
nem la desviació a la dreta per una

petita pista forestal asfaltada en
direcció al poble de Prats de
Balaguer. Una vegada situats al
poble, el creuem i continuem per una
pista sense asfaltar, sempre a la dreta,
fins a l’aparcament situat al seu final
on hi ha una barrera que prohibeix
la circulació de vehicles. En aquest
lloc aparquem el vehicle. Cal dir que
la pista és bona per a tot tipus de
vehicle.

Aproximació

Des de l’aparcament, prenem el
camí en direcció al refugi pastoral de
l’Orri (1.810 m) seguint el GR-10. Des
del refugi seguim pujant pel corriol
que baixa al riu per un pont de ciment
i després seguim per l’esquerra per
un altre corriol evident que puja pel
cantó dret del riu, sempre prenent
com a referència el pic Rodó visible a
l’esquerra des d’abans del refugi.

Quan arribem a l’altura del pic
Rodó, i en una esplanada del terreny
on el riu es fa estret, just a la dreta i
enfront, tenim la Punta SEAS. Pugem
pel prat en direcció a la canal de
l’esquerra de la roca i quan som a la
mateixa canal, a uns 15 metres i amb
algun pas de tercer, arribem just a
l’inici de la via.

Desnivell: 1.626 – 2.293 metres
Temps: 35 minuts fins al refugi i
1.30 hores des del refugi fins al peu
de la via.

Via d’escalada. Fotografia de Joan Portes
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Descripció

Inici de la via amb el nom marcat
en color vermell, 1r llarg de 30
metres III+, parabol de reunió a
l’inici del 2n llarg de 45 metres,
sortida de la reunió per placa diedre
pas delicat IV+, seguim amb
tendència a la dreta fins a situar-nos
sota de la placa final de color verdós.
Reunió amb un parabol, 3r llarg
sortida de la reunió  buscant la placa
final de IV de 10 metres: quan estigui
superada la placa, s’acaben les
dificultats i caminant pel prat es va

a buscar un arbre que hi ha a 15
metres de la placa final on instal·lem
la reunió.

Descens

Caminant per la canal de la dreta
de la Punta.

Observacions: possibilitat de
passar la nit a Prats de Balaguer a
l’alberg de la Caranca Tel. 04 68-97-
10-84, tancat de l’1/11 al 20/12. Preu
aproximat de 28 euros dormir i

esmorzar.

Mapa de l’IGN francès amb la Punta SEAS senyalitzada a la zona on es troba.


