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Arieja (Occitània)
Via oberta entre els dies 14 i 15 de Juny de 2008 per en Pere Martínez
amb la col·laboració de la Montse Casalí.
S’anomenava “Art de Fin Amors” l’activitat mística dels trobadors medievals d’Occitània i Catalunya que cercaven l’amor pur a
través del seu art poètic i musical. El fet està especialment relacionat amb la situació d’aquesta via, ja que es troba just al
davant del famós castell càtar de Montsegur.

*Via d’estil clàssic i aventura
*Roca calcària de qualitat acceptable amb trams delicats
*Orientació sud-oest
*Itinerari de 150 mts. en quatre llargs: 45/35/40/30 – IV+/V+/V+/
IV+
*Reunions equipades i rapelables (spits i pitó+spit a R2)
*Material necessari: cintes+friends+tascons+reunions

*Aproximació: des de la població de Montsegur, trobarem el GR7
que travessa la carretera que surt del poble en direcció “Fogaux i
Barrineuf”. Just on el GR7 la travessar, podrem aparcar el cotxe al
costat del riu, el qual travessarem per un pont per seguir en GR7 a
l’esquerra. Una mica més enllà, deixem aquest sender i agafem un
altre a l’esquerra, just a un revolt del primer. És un PR marcat amb
fites grogues que seguirem una bona estona en direcció est i pel
costat del riu. Quan veiem les parets de la “Roche de la Mousse”
properes, deixem el PR i comencem a enfilar-nos cap a la gran tartera que hi ha sota aquesta muntanya, la travessem en direcció a
un esperó evident (hi vàrem deixar algunes fites) i quan ens hi
posem al peu distingirem el primer spit a poca alçada, que marca
el començament de via. Tot plegat una mitja hora a peu.
*Descens: des del cim de la “Roche de la Mousse” es podria tornar a peu baixant pel vessant est de la muntanya fins uns prats visibles on trobariem el GR7, però es fa força volta, de manera que
resulta més ràpid rapelar la via (les reunions tenen anella) i tornar
pel mateix camí que hem vingut. Compte amb les pedres soltes del
tram superior.

