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Tram 1: Planoles - Campelles
Sortim de l'estació de tren de Planoles, creuem el pas a nivell i agafem el primer trencant a l'esquerra en direcció Cal Gasparó,
les Casetes i Campelles, tram asfaltat d'uns 600m. Trobem una cruïlla i girem a la dreta, creuem el pont i agafem la pista de
l'esquerra, formigonada fins a Campelles (4,5km).

Tram 2: Campelles - Refugi del Pla de Prats
Arribant a Campelles trobem una cruïlla i girem a mà dreta per passar per darrere un turó, a continuació deixem un trencant que
entra al poble a mà esquerra i seguim recte i finalment trobem una cruïlla i agafem el trencant de mà esquerra per on passarem
pel costat d'una casa, a continuació la pista és de terra i passem pel costat del cementiri i passat aquest enllacem amb una altra
pista formigonada que seguirem sense desviar-nos. Fem uns 1500 m i trobem una altra cruïlla, agafem la de la dreta, deixant el
formigó, ara és pista de terra bastant ampla. La seguim sense desviar-nos fins arribar al refugi de Pla de Prats.

Tram 3: Refugi del Pla de Prats - coll de l'Erola
Continuem per la pista, ara bastant planera, passant
pel mig d'un frondós bosc d'avets, per on també
trobarem una font (font Roja). La pista comença a fer
baixada i arribem al coll de l'Erola on hi ha una cruïlla.

Tram 4: Coll de l'Erola - coll Roig
Agafem la pista de l'esquerra i la seguim sense desviarnos. Passarem pel coll de Prat de Jou on hi ha una
altra cruïlla, nosaltres seguim de pla per la pista principal
direcció al coll Roig. En tot aquest tram tenim una
panoràmica molt bona de Planoles. Arribem al coll
Roig i s'acaba la pista.

Tram 5: Coll Roig - Plans de Nevà
Aquí comencem un tram més perdedor per la manca
de camins clars. Sempre cap a ponent en aquest tram,
cal que agafem un corriol de vaques marcat amb
senyals grogues, en part camp a través quan queda
desdibuixat. Mirarem d'anar el màxim planer possible,
intentant no perdre alçada, per la falda de la Serra de
Montgrony. Arribarem a una zona de “plans” on veurem
a la dreta
una barraca de pastors, més avall una pista de terra i
al fons el poble de Nevà.

Tram 6: Plans de Nevà - Nevà
A partir d'aquí hem de baixar fins agafar la pista que
es veu, haurem de fer camp a través tot i que en algun
moment es pot seguir algun petit corriol, que es perd
sobtadament. Es recomana baixar fent ziga-zaga, ja
que hi ha molt pendent. Un cop arribem a la pista
l'agafem cap a l'esquerra, i quan trobem una cruïlla
girarem a la dreta fins a trobar el dipòsit d'aigua.

Tram 7: Nevà - L'Aspre
Girem a la dreta en direcció a l'Hípica de Nevà, poc
després trobem una cruïlla i girem a l'esquerra,
enllaçarem amb una altra pista i girem a la dreta i
aquesta ja no la deixem fins arribar a una masia (Cal
Baldric), a partir d'aquí la pista queda una mica
desdibuixada però es marquen bé unes roderes passant
per entremig de camps de pastura, passat un torrent
la pista ja torna a ser evident i la seguim fins arribar al
veïnat de l'Aspre.

Tram 8: L'Aspre - Planoles
Agafem la pista formigonada que dóna accés al veïnat
i no la deixem fins al final. Arribem a la cruïlla del principi
per on hem anat cap a Campelles, ara anem a l'esquerra
cap a Planoles creuem al pont i tornem a girar a
l'esquerra. A la cruïlla final girem a la dreta i creuem el
pas a nivell.
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