En pocs anys aquest tranquil racó de Lo Peladet a vist com si obrien un grapat
de vies per tots els gustos. La Nino Nino és de les més reeixides, tant per la
bellesa dels seus passatges com per la forma en que s’ha equipat, just al punt.
Destaca per bonic el segon llarg, pura delícia vertical, la segona reunió, amb
vistes panoràmiques i l’aèria tercera tirada. Sens dubte una de les millors
propostes del sector.
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Via: Nino Nino
Dificultat: 6a+ (MD+)
Dificultat obligada: 6a
Llargària: 170 metres
Equipament: Semi-equipada amb parabolts i pitons
Material: 10 cintes exprés. Aliens groc i negre, Camalots #0.5, #1 i #2
Orientació: Sud
Valoració: ****

Aproximació:
Des de Vilanova de Meià prenem la carretera cap el Pas Nou. A uns 3 quilòmetres
trobarem una pista que es desvia a mà esquerra direcció a Rúbies. La seguim durant uns
14 quilòmetres fins arribar al nucli abandonat de Rúbies. Aparquem a l’esplanada i
prenem un corriol que puja cap a la Portella Blanca (GR). Seguim el corriol fins que som a
l’alçada de la paret on surt un corriol secundari (fites) que ens mena fins a peu de via,
nom gravat i N just a l’inici.
Veure l’aproximació a la via amb Google-maps
L1(V+)

Ens enfilem per una rampa fins situar-nos sota un sostre que salvem per la dreta. Anem a
buscar un marcat diedre amb el pas més complicat a l’entrada. El diedre es pot protegir
al gust. A la part alta flanquegem a la dreta per placa i recte fins la reunió. 50 metres, un
pitó, un pont de roca i 3 parabolts.
L2(6a)

Tirada preciosa. Sortim en tendència a l’esquerra i un cop encitat un clau superem una
panxeta. Superem un sostre per la dreta i enfilem una placa molt guapa, vertical i sempre
amb bona ganda. A mesura que anem pujant la dificultat afluixa. Fem reunió a un
fantàstic balcó amb vistes sota el sostre que domina. 35 metres, 5 parabolts i 2 claus.
L3(6a+)

Flanquegem a la dreta cercant el pati, un cop sortim del sostre tirem amunt amb un
passet catxondo (ben protefit). Continuem per unes fissures fins situar-nos a un petit
relleix que permet agafar aire per la darrera panxa, molt guapa i amb un pas de bavaresa
per sortir-ne
L4(V+)

Aquí la via es torna una mica més indefinida i perd l’ambient dels llargs anteriors. Tirada
de ressalts amb algun una mica més picant. La roca passa a ser calcarenita. A la reunió
trobem el pot de registre. 35 metres, 2 pitons i 2 parabolts.

L5(V+)

Només ens queda superar una fissura molt guapa, que ens haurem de protegir
convenientment i de seguida sortim de la paret. 20 metres, un clau.

Descens:
Des del cim baixem per un corriol cap a l’est fins trobar el GR que prenem fins retrobar el
camí de pujada.
El que més m’ha agradat:

• Tots els llargs són bons, en especial el 2on i el 3er.
• Equipada al punt.
• Bona roca excepte algun petit tram aquí i allà.

