
Escalades de proximitat. 

Ben mirat tampoc cal fer gaires quilometres per sortir a escalar des de Torelló. Per aquí a la 
vora, malgrat no existir grans panys de paret, la insistència dels escaladors locals ha permès 
crear una sèrie d’itineraris que ens permeten fer unes rapides matinals des de casa nostra. Per 
algú de fora seran rostolls aprofitats, i tindrà part de raó, però la bellesa dels paisatges que 
tenim la sort de tenir tant  al vora compensen amb escreix la regular qualitat de la roca que 
podem trobar i els fan mereixedors d’una visita, almenys sigui per nosaltres per tenir-los tan 
pròxims. 

No es tracta d’un recull extensiu de totes les vies que existeixen sinó una selecció d’itineraris 
que per les seves característiques s’han convertit en més populars ja sigui pel seu equipament, 
dificultat, bellesa o compromís. N’existeixen molts d’altres que requeriran més que unes 
poques hores al matí o on caldrà dur més que un grapat de cintes exprés; aquestes vies 
queden fora d’aquesta selecció perquè la gent que vol repetir-les ja en coneix els detalls. 

Per a més informació deixo el meu contacte nenivan@hotmail.com o bé 660 540 738 

PUIGSACALM. 

A diferencia de la banda obaga d’aquesta serralada on pasturen les vaques amb tranquil·litat, 
la banda de migdia presenta unes grans verticals que s’han aprofitat per l’activitat escalatòria 
amb més o menys fortuna. Degut a la configuració de la serralada ens permetrà enllaçar una 
via rera una altra seguint l’ordre que aquí es presenta i fer una grand course que segurament 
ens ocuparà més d’un matí i ens deixarà més que satisfets. 
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L’ESQUIROL. 

A les gorgues que forma el riu Ter i els seus afluents que baixen des de l’Esquirol s’hi ha obert 
moltes vies, moltes d’elles amb un excessiu però obligat us de l’artificial que les descarten per 
aquesta selecció; però en algunes d’altres predomina l’escalada lliure o l’equipament generós 
que els hi donen unes condicions optimes pel gaudi del personal. 

 

 



 

 



 

 



TAVERTET 

Tavertet ja queda una mica lluny de Torelló però abans d’arribar-hi venint des de la carretera 
de l’Esquirol trobem una sèrie de parets, ja sigui a sobre de la carretera o bé a sobre del pantà 
de Sau que fa que siguin ben pròximes i per tant incluibles dins l’àmbit d’aquesta selecció. 

El gran sostre de la Corbera no té pèrdua ja que l’excusa es guanyar el gran sostre de 35 
metres del primer llarg. Son tres llargs d’Ae equipats amb químics que ressegueix el bó i millor 
d’aquesta paret i que bé valen la pena. Cal portar una antena ben llarga o un pitó pel primer 
pas de la via. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



CABRERA. 

Cabrera crida l’atenció des de qualsevol punt de la plana de Vic i des de Torelló no és pas 
diferent. Per la seva cara més coneguda , la que veiem des de casa, hi ha diverses vies, la més 
coneguda de les quals es potser la GEM 

 


