ESCALATRONCS

ESCALATRONCS
Quan la part central de la Roca dels Arcs perd empenta trobem una sèrie de vies més
modestes però prou interessants per passar un dia d’escalada clàssica sense gaires mal de
caps. La Bukanan n’és un bon exemple. De grau moderat i amb passatges prou
interessants, brinda l’oportunitat de gaudir un cop més de l’excel·lent calcari de Vilanova.
Mig equipada, esdevé un bon terreny de joc per practicar l’autoprotecció.
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Via: Bukanan
Zona: Vilanova de Meià – Roca dels Arcs
Dificultat: V (MD-)
Dificultat obligada: V
Llargària: 165 metres
Exposició: Mitjà/baix
Compromís: Mitjà/baix
Equipament: Mig equipada amb parabolts i algun clau
Material: 8 cintes, joc de Camalots del#0.4 al #3, tascons i alguna baga per savines
Orientació: Sud
Valoració: ***

Aproximació:
Aparquem un cop passat el pont, amb la paret i la via ben visibles. Hem de baixar cap al riu i
creuar-lo. Un cop a la vessant contraria prendrem un corriol que va resseguint la Paret de la
Roca dels Arcs. Un cop a l’alçada de la via ens desviem en direcció a la paret pel terreny
més evident fins a peu de via, un xic indefinit. Per situar-lo buscar el sostre triangular de la
segona tirada.

La via:
De tall clàssic, el més interessant són les tres primeres tirades. L’inici és un pèl indefinit,
però si ens hi fixem, veurem una savina llaçada.
El segon llarg de corda és el més bonic, amb un elegant flanqueig a dretes per superar el
sostre.
La tercera tirada hem anat per la variant, un tram de placa sobre roca de qualitat i cantell
generós.
La via es troba bastant equipada, recomanable un joc de friends i si es vol els tascons.

Descens:
Seguirem unes fites cap a la dreta (est) que ens menen a un corriol que al cap d’uns minuts
ens porta fins la carretera.

