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Tram 1:
Sortim de l'estació de tren de Planoles, creuem el pas a nivell i seguim la carretera en direcció a Nevà. Quan trobem el primer
revolt tancat després del pont sobre el riu Rigard, agafem una pista de terra que comença cap a l'esquerra just en aquest revolt.
Poc després, trobem una cruïlla i agafem el trencant de mà dreta. Tram de forta pujada. Arribem a una placeta, punt final de la
carretera de Nevà.

Tram 2:
Agafem el carrer que queda per sobre de la carretera a mà dreta (C/Pau Casals) i el seguim fins a sortir darrere de l'antiga església
de St. Cristòfol. Un cop aquí agafem el baixador encimentat de mà esquerra i enllacem amb una pista asfaltada que uneix Nevà
amb Fornells. Cap a l'esquerra, la seguim fins que trobem una cruïlla, on agafem la pista de la dreta on s'indica cap a Fornells
de la Muntanya. Sortim a la carretera i ens hi incorporem cap a l'esquerra, i arribem a Fornells però no hi entrem.

Tram 3:
Tram de carretera asfaltada.

Tram 4:
Arribats a Toses, no creuem la via sinó que agafem
un carrer que surt recte fent un pujador bastant
fort. Al final, comença un camí de rocs i terra que
seguirem fins al final on hem de creuar el riu,
passar per sota el pont i sortir a la carretera.
L'agafarem en direcció Toses per agafar una pista
formigonada que comença a mà dreta uns 100 m
enllà del pont. Seguim aquesta pista sense desviarnos, va alternant algun tram de formigó i altres de
terra, arribem al final i trobem un filat que hem de
travessar.

Tram 5:
A partir d'aquí seguirem un corriol i a estones
haurem de fer camp a través, intentarem no perdre
alçada. Un cop arribem als plans de Nevà podrem
veure una pista un tros més avall i a mà esquerra.
Baixem camp a través fent ziga-zaga, ja que és
un tram de molt pendent, fins enllaçar amb la
pista. Ens hi incorporem cap a l'esquerra i quan
trobem la primera cruïlla girem a la dreta.
Baixem i arribem a la cruïlla on hi ha el dipòsit
d'aigua municipal i seguim recte fins arribar a
Nevà. Creuem el poble i arribem a la plaça final
del primer tram.

Tram 6:
És el mateix tram que l'inicial, però en sentit
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