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DIFICULTAT: ***
Camins, sendes i barrancs

DURACIÓ:
9’30 hores 8 de marcha
aproximadament.

DELEGACIÓ D’ESPORTS

9

VIÑUELAS

LOS HERREROS

HORA D'EIXIDA:
7 del matí
Mercat L'Eliana

DESNIVELL:
500m. de pujada i 350 m.baixada.

Ajuntament
de L’Eliana

charcos del ral

DATA EXCURSIÓ:
26 de Novembre 2006
TRANSPORT:
Cotxes particulars

o b rim e l P a

GR-7

Club de Muntanya L'Eliana

e sc

CORTE DE
PALLÁS

COFRENTES

CASA EMILIOS

COL·LABORADOR:
Daniel Cabo.

GR-7

pujada fins a les ruïnes, després per
pista baixem una altra vegada a la
Rambla, ací comença un tram de blocs
CARTOGRAFIA:
Fulla 745/1 745/2
de pedres amb un poc de dificultat i
alhora entretingut, arribem als Tolls del
EQUIP NECESSARI:
Ral. Ens espera una forta pujada que
Motxilla, capell, protector solar,
cantimplora, botes de muntanya, roba
ens deixarà a la carretera, caminem
d’abric, quiviures. CAL PORTAR AIGUA
sobre 800 m a la nostra dreta ens
desviem i, per camí de terra arribem a
NOTA IMPORTANT:
Es aconsellable portar sempre una
la Casa del Ral de dalt, de nou baixem
xicoteta farmaciola individual, barretes
fins a la Rambla seguint la carretera i
energètiques, fruits secs o xocolate.
arribarem a la cua del pantà de Cortes
de Pallars, continuem fins a arribar a
Casa dels Emilios on es troba el pal
indicador del GR-7. Amb forta pujada al
Comencem la ruta en l'aldea Los principi,
3 a poc a poc va suavitzant i en
Herreros, per darrere de l'aldea evitant
així la carretera en 20 minuts arribem
als afores de Viñuelas deixant-la a la GRAU DE DIFICULTAT:
nostra dreta sense entrar. Comencem
1100 m.
bon camí, meyns
1000 m.
la baixada al principi per desgràcia de 3PASEJADA:
hores.
900 m.
asfaltada, en uns 500 m s'acaba l'asfalt
800 m.
EXCURSIÓ MITJANA:
700 m.
que dóna pas al camí de terra, que
senda, desnivell mitjà, 4/5 hores
600 m.
ens conduirà a l'antic molí
500 m.
400 m.
EXCURSIÓ FORTA:
Castilblanques, baixem per una senda
300 m.
grans desnivells, senda o camp
que ens porta a la rambla Ripia i a la a través més de 5/6 hores.
200 m.
100 m.
car retera, continuem 500m
0 m.
ALTA
MUNTANYA:
aproximadament, girem a la nostra
0
esquerra per a agafar la senda en

hora i mitja ens deixa a la pista, ens
desviem a la nostra dreta passem prop
d'un aljub prefabricat, en 15 minuts,
desviació a la dreta i baixada fins a la
Venta de Gaeta on donarem per
finalitzada la ruta.

VENTA GAETA

LOS HERREROS

DISSENY I PUBLICACIÓ:
Àngel
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