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Tram 1: Estació de tren - carretera N-260 passant per Les Casetes
Sortim de l'estació de tren de Planoles, passem el pas a nivell i seguidament girem cap a l'esquerra seguint la indicació a Les
Casetes. Passarem per davant de Cal Renegat, el molí i la depuradora, i al cap d'uns 600 m trobem una cruïlla i seguim en línia
recta. Arribats a Les Casetes, passada la font de la Boixa agafem un pujador a l'esquerra i quan arribem a una cruïlla a darrere
d'una casa tornem a girar a l'esquerra. Continuem recte per pista formigonada fins a sortir a la carretera N-260.

Tram 2: N260 - Ventolà
Creuem la carretera i agafem la pista formigonada que queda a l'altre costat. La seguim sense desviar-nos a cap cruïlla fins arribar
a veure el poble de Ventolà. Durant el trajecte passarem pel costat de dues cases (el Solà).

Tram 3: Ventolà - Pista de Vilamanya
Agafem la cruïlla cap a l'esquerra, de pujada, i pocs metres endavant trobem una altra cruïlla que també agafem a l'esquerra
seguint per pista formigonada. Abans d'arribar a un grup de cases aïllades trobem una altra cruïlla i l'agafem cap a l'esquerra,
pocs metres endavant haurem de girar a la dreta per voltar la primera casa per sobre. A partir d'aquí seguim per la pista passant
pel costat del dipòsit d'aigua municipal. Uns 400 m després del dipòsit trobem una altra pista que travessa diagonalment, l'agafem
a l'esquerra per una pujada bastant pronunciada. A partir d'aquí anirem vorejant uns camps de pastura i quan els haguem passat
tots la pista entra a un bosc (tram amb moltes pedres grans i molta pujada). Finalment sortirem a una pista molt més ampla.

Tram 4: Pista de Vilamanya - Vilamanya
Agafem la pista a la dreta i seguim baixant fins arribar a una cruïlla amb una pista formigonada, i l'agafem cap a la dreta fins arribar
a sota el poble de Vilamanya on hi ha unes roques i a sobre d'aquestes un vèrtex geodèsic.

Tram 5: Vilamanya - Batet
Agafem un camí poc visible cap a mà dreta, mirant en diagonal en direcció
sud, i el seguim, fem dos revolts i arribem a un tram de corriol que s'enfila
una mica, passant per un prat amb pendent, i creuem un torrent que normalment no porta aigua. Trobem una cruïlla de camins i
agafem el de la dreta que fa un tram de molta pujada i mullera. A partir d'aquí seguim un corriol pel mig d'arbres i arbustos.
Arribarem a un tram planer i en sortir-ne agafem ara un camí més ample que ens portarà fins a Batet a una placeta on hi ha un
abeurador pel bestiar.

Tram 6: Batet - Roquesblanques
Sortim de la placeta cap avall i seguim el carrer principal fins a sortir del poble.
Seguim la carretera uns 200m i trobem una cruïlla a mà dreta on s'agafa un caminet,
l'agafem i el seguim fins que arribarem a la pista que porta a unes masies. Agafem
la pista cap a la dreta, i passem de llarg de dues d'elles, Can Possons i Can Segura,
i just pasada la segona la pista passa a ser de terra i la seguim, passant per sota
l'última casa, i pel costat d'un turó (el granòfir de Ribes). A partir d'aquí seguirem
per la pista de planer, fins a un abeurador, haurem d'anar seguint en baixada. En
aquest tram trobem bifurcacions que ens porten a camps de pastura, s'ha d'estar
al cas de no equivocar-se. Arribem al final de la pista a un camp des d'on veiem
el veïnat de Roquesblanques, a sota en diagonal, aquí haurem de vorejar el camp
per sota i agafar un corriol que passa per dins un bosquet de pins, al final d'aquest
trobem una pista de terra i la seguim de baixada fins a sortir a la carretera N-260.

Tram 7: Roquesblanques - Pista de Planoles a Campelles
Ens incorporem a la N-260 cap a l'esquerra, en compte que hi pot haver força
trànsit, i uns 250m després trobem una cruïlla a mà dreta que va cap a l'alberg de
Roquesblanques. L'agafem i seguim la pista que va alternant trams de terra i
formigonats, creuem el riu, i al cap de poc hem de creuar la via del tren. Seguim
amunt fins arribar a la cruïlla amb la pista de Planoles a Campelles.

Tram 8: Pista de Planoles a
Campelles - Planoles
En aquesta cruïlla girem a la dreta tot
seguint la pista formigonada. Al final de
la baixada deixarem a l'esquerra el
trencant d'anar a Cal Gasparó, i seguirem
tot creuant el pont sobre el riu Rigard, i
seguidament deixarem el trencant de Les
Casetes a la dreta per seguir cap a
Planoles i arribar a l'estació de tren, punt
d'inici de l'itinerari.
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