MONTSEC DE RÚBIES

Punt sortida : Vall de Barcedana GR 1-4 Plan Pelat
Punt arribada : Vall de Barcedana GR 1-4 Plan Pelat
Cota màxima : 1672
Desnivell ( + / - / total acumulat ) : + 2195 / -2195 / 4390
Hores recorregut ( caco/córrer/caminar ) : 4-4,5 hores caminant
Distància kms : 26
Dificultat / tipus terreny ( b/m,m/m,a/m ) : m/m

Nº : 2
Data : 23/10/11
Autor : Tomàs Zapata

Descripció itinerari : Sortida des de la pista del GR (500 m desprès de travessar el riu de Barcedana), agafem la pista que surt a dreta, desprès un camí
ben marcat i una altra vegada la pista fins el final d'aquesta. Continuem pel camí, comencem a pujar és el camí de les 100 corbes que ens portarà fins a
l'Ermita i el refugi de Sant Salvador del Bosc, continuem pel corriol fins trobar una altra vegada la pista, continuem per aquesta fins trobar la pista que
coincideix amb el GR. Agafem la pista de baixada fins trobar la pista (km 6,7 aprox.) que puja al coll i desprès al Mirapallars (1672 m). Baixem una altra
vegada al coll i desprès baixem pel Grau Ample, ens desviem a l'oest fins trobar una pista, continuem baixant per la pista fins trobar la principal que
l'agafarem direcció est fins trobar el corriol que puja pel Pas Ramader Mirapallars, continuem pel corriol fins al Puig del Camí Ramader (1637 m). Tornem a
baixar per on hem pujat fins trobar un corriol a la dreta, en la pista del GR, continuem fins al Forat de Gel. Una vegada en el forat de gel tornem a pujar pel
mateix lloc que en baixat fins a la pista i continuem fins a la sortida.
Tots el camins son marcats i amb cartells indicadors. És recomanable no anar a l'estiu.
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