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Tram 1: Refugi Corral Blanc - Collet de les Barraques
Sortim del refugi del Corral Blanc i agafem la pista enquitranada a la dreta durant uns 950 m, fins arribar al collet de les Barraques.

Tram 2: Collet de les Barraques - Pla de Ventolanesos
Un cop al collet agafem una pista de terra a mà esquerra passant per un pas canadenc pel bestiar i la seguim (750m) fins que
s'acaba en una esplanada on es marquen unes roderes.

Tram 3: Pla de Ventolanesos - Font de l'Home Mort
De manera oblíqua a les roderes s'insinua un caminet a la dreta, marcat amb senyals vermelles i blanques (és el GR-11), que
seguim tot endinsant-nos a un bosc de pins i de seguida esdevé un corriol més evident i fresat, amb trams molt tècnics. Al cap
d'uns 1400 m arribem a un torrent (Riu de Tosa) on comença una pista de terra i es veuen diferents camins, és l'indret anomenat
la Font de l'Home Mort.

Tram 4: Font de l'Home Mort - Pista de
Vilamanya
Un cop aquí agafem la pista que comença (no
s'ha de creuar el riu) i la seguirem fins a trobar
una cruïlla amb una altra pista que està
formigonada. Al llarg del trajecte passarem per
paratges encinglerats on hi ha molt bones vistes
del fons de la vall, i en un punt amb un revolt
tancat a la dreta s'hi pot veure l'entrada de la mina
Saragossa, que fou una de les més importants de
la Vall de Ribes. També veurem el Roc de les
Orenetes (coves d'origen càrstic on s'han trobat
restes humanes d'entre els segles XIV i IX a.C.),
l'estret del Forn, i cap al final de la pista podrem
veure el poble de Queralbs.

Tram 5: Pista de Vilamanya - Pista de
Planoles al Collet
Al cap d'uns 4600 m de pista, arribats a la citada
cruïlla, la de l'esquerra que està formigonada ens
portaria fins a Vilamanya. Nosaltres, però, agafem
la de mà dreta que continua essent de terra. En
aquest tram, trobarem alguna font on podrem
agafar aigua si ens convé.

Tram 6: Pista de Planoles al Collet - Refugi
Al final de la pista arribem a la cruïlla amb la pista
enquitranada que puja de Planoles fins al Collet
de les Barraques, l'agafarem cap a la dreta de
pujada,
la seguim fins arribar altre cop al refugi. Poc
després de la cruïlla passarem per la Font Freda.
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