Toló - Montsec de Rúbies, Puig del Camí Ramader (5)
(1.636 m.)
Dificultat: moderada-alta (molt alta descens del Camí Ramader)

Ruta 5
Distància: 37 km
Desnivell: +1.200 m.
Temps: 4,5h

Com la ruta 4 aquesta també podrà ser una ruta inoblidable. De fet,únicament retallem una petita part de la
ruta anterior per baixar pel fantàstic corriol anomenat Camí Ramader. Si aquell dia teniu la sort com ens va
passar a nosaltres de que hi ha inversió tèrmica el paisatge esdevindrà indescriptible! Una ruta encara que
més curta té gairebé tots els al·licients de l'anterior, el pas pel corriol que davalla el vessant S. del Montsec i
la pujada al Puig del Camí Ramader compensa àmpliament fer-la. A part d'això ens estalviarem el tros a
peu de baixar a Rúbies.
Descripció de la ruta: Sortim de Lo Cel de Toló. Després de la rampa de pujada marxem avall per pista
cap al S. fins que arribem a una cruïlla 0,7 km., continuem recte i deixem una pista a l'esquerra. Prop de
la pista per on circulem passa el riu Conques que marxa cap al fons de la vall. Quan portem 2,8 km.
prenem una pista secundaria a la dreta que desemboca aviat en una pista asfaltada/carretera, som al
km. 3. Si continuéssim recte arribaríem també a la mateixa pista però una mica més enllà. Prenem la
pista asfaltada/carretera a la dreta en direcció a la vall de Barcedana. Cap al SW ja veiem la serra a
on aviat ens enfilarem.
Al km. 4,4 trobem un pal indicador a la Portella Blanca, deixem la pista asfaltada i tombem a
l'esquerra. Passem prop d'un abeurador anomenat font del Comó. Aquesta pista de reforestació
coneguda en aquesta primera part com a camí de les Boïgues ressegueix l'obaga del Montsec. Aviat
entre arbres comencem a albirar bones vistes sobre la vall de Barcedana i molts cims del Pirineu. Als 9,9
kms. prenem una pista a l'esquerra que porta fins prop del Tossal de Mirapallars. La pista puja fort fins
al collet del Grau Ample. A partir d'aquí tombem a E., haurem d'empènyer una estona les bicis però
aviat podrem ciclar per dalt la carena, de fet segons el temps que faci podreu pedalar inclús sobre els
núvols. Arribem al Puig del Camí Ramader 1.636 m., vistes arreu. Continuem la carena cap a l'E, i aviat
veurem que a la nostra dreta SE. marxa el nostre camí que ens farà gaudir de valent! El camí de traçat
perfecte permet salvar la cinglera sense esforç, una delícia per la baixada i per l'entorn.
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Al km. 14,1 desemboquem a la pista per on arriba la ruta 4, la seguim a l'esquerra S. Som en aquella
mena d'altiplà que vèiem des de dalt el qual ressegueix el vessant S. del Montsec. De seguida, al km.
14,3 deixem un altre trencall a la dreta. Al km. 15,1 tenim a l'esquerra una font on agafar aigua.
Al km. 19,1 tenim la possibilitat d'anar fins a l'ermita de la Mare de Déu del Puig de Meià, després
haurem de retornar fins aquest mateix punt. L'ermita senzilla i atractiva alhora és un mirador fantàstic
sobre la vall de Meià. Si volem una mica d'aventura des de darrera l'ermita podem provar de seguir el
track i baixar per corriol fins a la pista per on hem arribat a l'ermita. El camí mig perdut passa entre els
murs de l'antic nucli del Puig de Meià. És més còmode tornar enrere per la pista per on hem vingut.
Retornem fins al punt on ens havíem desviat de la ruta. Continuem avall per la pìsta, anem a la dreta si
venim del Puig de Meià. Aviat la pista desemboca a la carretera que des de Vilanova de Meià va cap
a l'Hostal Roig, la prenem a l'esquerra.
Ja a la carretera val la pena aturar-se a la font de La Figuera km. 25,3 i agafar aigua, els plataners
fan una bona ombra a l'estiu. La pujada fins a l'Hostal Roig és un passeig molt agradable. Abans però
al km. 29,8 tenim la possibilitat de retornar ràpidament cap a Toló per una pista que marxa a la dreta.
Si volem acabar d'arrodonir el dia val la pena continuar l'asfalt fins passat l'Hostal Roig. Avui costa
d'entendre que al seu voltant hi hagueren una vintena de cases, un castell, una ermita,... va ser un lloc de
pas amb molta vida on inclús s'hi feia un aplec!
Just passat l'hostal al km. 31,9 prenem una pista a la dreta que puja fort durant prop d'un km. Al km. 33
prenen una pista secundària a la dreta que en un puja i baixa constant ens durà al capdamunt d'una
cinglera sobre Toló. Abans val la pena aturar-se un moment al voltant de l'Era de Pedra km. 33,8 per
gaudir del paisatge que queda amagat a la nostra esquerra N. El terreny i les vistes són una delícia.
Poc després d'aquest punt hem d'estar atents a agafar una pista que marxa a la dreta, km. 34. Més
endavant travessem sota una línea d'alta tensió km. 35, som ben amunt. Continuem endavant, aviat la
pista s'acaba, hem d'anar a buscar un corriol desdibuixat que queda a la nostra esquerra E., seguiu
atentament el track, que us portarà en un ràpid descens fins prop de Toló. Cap al km. 36,2 el corriol
desemboca en uns camps, cal seguir recte, passem pel costat d'un mas. Desemboquem en una pista que
aviat passa a tocar de l'antic poble de Toló on fa un marcat revolt a la dreta. Al km. 36,7 tombem a
l'esquerra i ja som a Lo Cel de Toló.
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