
 

 Carenant pel Montsec de Rubies 

Dificultat: Moderat  
Dades 

 

 

Distància: 20 km 
(circular) 
Desnivell: 922m 
Temps: 5,50h.  

 

  

Aquesta ruta comença al l’hostal Roig i des d’allà pugem al Montsec per el pas de les Eugues, 

carenem cap a l’Oest el Montsec de Rúbies tot passant pel Puig del Camí Ramader, Miralpallars, 

Tossal de les Torretes fins arribar a la Portella Blanca a on tornem al punt d’inici pel GR1. Una ruta 

espectacular en la que gaudirem d’ unes magnifiques vistes amb tot el Pirineu al Nord, la Noguera 

al Sud, i els ocells carronyaires que en aquest indret sempre els tindrem per companyia. 

Descripció de la Ruta 

Uns 100 metres abans d’arribar al Hostal Roig, una antiga masia en runes, prenem una pista  a 

l’esquerra que va planejant entre camps de conreu. Ens endinsem per un camp per la seva esquerra 

i seguim per la pista que ara ja va en pendent mes forta, tot passant per un bosc de roures i pi roig. 

Al final de la pista comença un corriol ben fressat que seguim i va pujant per entre matolls i boixos. 

Anirem trobant fites i marques color rosa fins arribar al Pas de les Eugues. Des d’ací ens dirigim cap 

a l’oest en un camí a voltes una mica perdedor però que si ens fixem be anirem trobant fites, fins 

arribar ara si fins un camí ben fresat que puja de la Noguera i que tot fent ziga-zagues ens menarà 

fins al Puig del Camí Ramader. A partir d’ací seguirem tota la carena, passant primer pel  

Miralpallars, mes endavant pel Tossal de les Torretes (punt mes alt del Montsec, 1700m) i ja 

finalment anirem perdent alçada fins arribar a la Portella Blanca, pas a on ens menaria al despoblat 

de Rúbies. A partir d’ací tornarem pel camí del GR1, una pista ben fresada i que a la vora de la 

cabana de pastors la deixem per endinsar nos en un bonic corriol fins a tornar a trobar la mateixa 

pista. Finalment i poc abans del Hostal Roig agafem novament un camí que passa per les antigues 

trinxeres de la Guerra Civil i que ens portarà a la carretera punt d’inici de la nostra excursió. 

 

 

 


