Montsec - Terradets - Roca Regina
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Dificultat: 6a/Ae, MD
Dificultat màxima obligada: 6a
Recorregut: 450m
Oberturista i any: A. García, J. López i I. Ruíz, 13/11/1977
Horari: 6,5h
Orientació: Sud
Material: 16 cintes exprés, joc de friends complet, 1 xapa recuperable, bagues i estreps.
Observacions: La part més dura de la via són els llargs que hi ha per sota la Feixa. Els quatre
primers llargs es poden empalmar i fer en dos sense massa problemes de fregament.
Reequipada amb parabolts, però els pitons no s'han substiuit i alguns són bastant dubtosos.
Aproximació: Seguint la carretera que puja a Tremp aparquem el cotxe a la dreta de l'entrada
del primer túnel del congost. Creuar la carretera i agafar un camí que voreja la paret per la riba
esquerra de la riera. Seguir aquest camí durant uns quinze minuts. La via comença al sector
central de la paret. Inscripció a l'inici. Es veu una línea de txapes, la Pere Camins va a l'esquerra
d'aquestes txapes, 2 pitons visibles.
Descens: Des del cim de la paret seguir rastres de camí amb tendència cap a l'esquerra que
porten fins a un torrent. Baixem pel torrent fins passar unes cordes fixes. Des del cim de la
paret seguir rastres de camí amb tendència cap a l'esquerra que porten fins a un torrent.
Baixem pel torrent fins passar unes cordes fixes. Després de les cordes hem de seguir un
trencant a mà dreta. Aquest camí ens deixa en un esperó rocós sobre la via del tren. Hem de fer
un ràpel d'uns 20 metres fins la via. Al lloro amb els trens!!! I per la carretera tornem fins el
cotxe. També hi ha la possibilitat d'agafar un trencant a mà esquerra un cop superades les
cordes fixes, si seguim aquest camí ens portarà fins l'Alberg de Cellers.
Descens alternatiu a Roca Regina. Des del cim anar a buscar la sortida de la Aresta Ribas, hi ha
un fita enorme, molt a prop un cable facilita l'accés al primer rapel (30m, millor amb una sola
corda ja que és fàcil que el nus es quedi enganxat) desprès un altre (45m) anem a parar molt a
la vora del camí de baixada de la via Postmortem. 25 minuts caminant fins el cotxe.
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