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Roc	de	Rumbau	
paret	oest.	

	
Via:	“Pilié	Fusté”	
290m	(MD,	Vº	obligat,	6b)	

	
Jordi	Quera	i	Koki	Gassiot	

18	d’octubre	de	2020	
	
Aproximació:	 des	 de	 l’Hostal	 del	 Boix	
de	 Peramola	 seguir	 la	 pista	 a	 Castell-
llebre	uns	500	metres	fins	a	un	espai	on	
podrem	estacionar	a	l’esquerra	(N)	de	la	
pista.	Reculem	25m	fins	a	una	pista	poc	
marcada	 que	 puja	 en	 direcció	 NO.	 La	
seguim	5’	fins	que	desapareix.	Unes	fites	
marquen	 l’antic	 corriol	 de	 carboners	
(Camí	 de	 les	 Carreres).	 El	 seguim	 uns	
25’	 fins	uns	 fita	 on	 es	 veuen	 rastres	de	
pas	 a	 l’esquerra	 que	 porten	 a	 la	 R0	
(40m)	 sota	 la	 vertical	 de	 la	 gran	
piràmide	 que	 caracteritza	 la	 part	
inferior	de	l’esperó	(30’).	

L1:	Superar	un	petit	ressalt	de	IVº,	ascendir	
per	 garrics	 fins	 a	 un	 gran	 alzina	 i	 girar	 a	
l’esquerra	pel	bosquet,	resseguint	el	peu	de	
la	paret	(1	pitó,	45m,	4a).	

L2:	 Pas	 explosiu	 de	 sortida	 de	 reunió,	
ascendir	en	vertical	 i	flanquejar	en	diagonal	
a	la	esquerra	(3	parabolts	i	1	clau,	30m,	6a-).	

L3:	 Sortir	 de	 la	 reunió	 recte,	molt	 vertical,	
fins	que	 la	paret	esdevé	rampa,	 aleshores	a	
la	 dreta.	 Entrada	 a	 la	 reunió	 sobre	 terreny	
delicat	(9	parabolts,	3	claus,	45m,	6b).	

L4:	 Seguim	 la	 rampa	 fins	 que	 desapareix,	
aleshores	 seguir	 el	 diedre/canal,	 en	
finalitzar	 diagonal	 esquerre	 fins	 a	 la	 R4	
entre	garrics	(8	parabolts,	1	clau,	45m,	5c).	

L5:	 Fantàstic	 diedre	 a	 la	 dreta	 de	 l’esperó.	
Reunió	sota	del	sostre	(5	parabolts,	3	claus,	
25m,	6a).	

L6:	 Evitar	 el	 sostre	 per	 la	 dreta	 i	 entrar	 al	
slab	Ca	 la	Montse,	per	sortir-ne	a	 la	vertical	
de	 l’esperó	 i	 escalar-lo	 fins	 a	 la	 R7.	 Sense	
dubte	 és	 el	 llarg	 més	 interessant	 de	 la	 via	
(11	parabolts,	5	claus,	40m,	6b).		

L7:	Canvi	de	reunió	per	evitar	el	 fregament	
de	 cordes.	 Petit	 descens	 i	 ascensió	 en	
diagonal	a	l’esquerra	fins	a	la	R8	situada	a	la	
vertical	de	l’esperó	de	sortida	(15m).		

L8:	Escalar	 la	placa	amb	concrecions	que	 fa	
d’esperó	 fins	al	collet	(2	parabolts,	1	spit,	1	
clau,	30m,	5c).	

L9:	 Sortir	 de	 la	 reunió	 a	 la	 dreta	 per	 una	
canaleta,	 superar	 un	bloc	 i	 passar	 de	nou	 a	
l’esperó	fins	al	cim	(1	clau,	15m,	4b).	

Reunions:	totes	amb	2	parabolts	excepte	la	
R	de	cim,	amb	2	spits.	

Descens:	 seguir	 direcció	 est	 fins	 a	
trobar	 el	 mirador	 del	 Roc	 del	 Rumbau	
accessible	 en	TT	 (5’).	 Seguir	 la	pista	de	
TT	 (400m)	 fins	 al	 trencall	 i	 girar	 a	
l’esquerra.	En	400m	més,	arribar	al	Coll	
de	 Sant	 Honorat	 i	 trobar	 el	 corriol	 a	
l’esquerra	directe	al	Barranc	del	Corb	o	
de	Rumbau	que	porta	a	l’Hostal	del	Boix	
(-393	 m/d).	 Seguir	 la	 pista	 a	 Castell-
llebre	fins	al	punt	estacionament	(entre	
40’	i	50’	en	total).	

Material:	via	pràcticament	equipada.	

• 16	cintes,		
• recomanable	friends	fins	al	C2	
• algun	cordino	de	reforç	pels	claus.		
• si	escalem	per	sota	del	6a	estreps	útils.		

NOTA:	conglomerat	típic	del	sector,	tot	i	
que	 amb	 trams	 força	 compactes	 i	molt	
millor	del	que	pugui	semblar	en	primera	
ullada.	 Així	 i	 tot,	 	 cal	 extremar	 les	
precaucions	per	caiguda	de	pedres.	

De	la	R4	es	pot	baixar	directament	a	peu	
de	 via	 en	 ràpels	 equipats:	 35m,	 40m,	
20m,	25m.	

(Ressenya	del	24	d’octubre	de	2020)	
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