Meridià Verd
Tram 01: La Presta – Coll de Pal
3:35 h 11,245 km
Itinerari: Banys de la Presta (1065 m) (1), la Grevodella (1395 m) (2), l’Ullat
(1630 m) (3), serra de l’Ullat (1710 m) (4), Barraca de la Coma del Tec (1990
m) (5) i coll de Pal (2325 m) (6)
Desnivell de pujada acumulat: 1.295 m
Desnivell de baixada acumulat: 000 m

Temps
Km
Coordenades UTM - WGS 84
0:00 0:00
0,000 00,000
31T 451079 4695466
LA PRESTA (1.065 m) (1).- Els Banys. Des del davant de l’estació termal i de
la parada del cotxe de línia es continua per la carretera en sentit oest cap a
l’interior de la vall del riu Tec. Es creua una zona d’aparcament, es deixa una
pista a la dreta i es continua al recte, es creua el riu Tec per un pont i es
continua per una pista que va paral·lela al riu en sentit ascendent de la vall.
0:25 0:25
1,670 01,670
31T 450019 4695185
Bifurcació (1.210 m).- Es deixa una pista a l’esquerra que va al coll de Siern i
es continua per la que se seguia.
0:05 0:30
0,315 01,985
31T 449224 4695650
Bifurcació (1.235 m).- La pista fa un revolt molt pronunciat a l’esquerra, es
deixa a la dreta una pista que puja a can Barragana i es pren un camí al recte
que es fica al bosc pel qual puja fort entre abundant vegetació arbustiva. Aviat
es creua un torrent. Durant tot el recorregut fins al coll de Pal es segueixen uns
itineraris (13 i 16) senyalitzats per la vall amb una franja de pintura groga.
0:05 0:35
0,200 02,185
31T 449059 4695751
Bifurcació (1.260 m) .- Es deixa un camí a la dreta i es continua pel que se
seguia.
0:04 0:39
0,125 02,310
31T 449129 4695766
Bifurcació (1.290 m).- S’arriba a un camí ample que se segueix a l’esquerra, al
recte s’aniria a can Barragana que es veu darrere la vegetació. Aviat el camí
torna a ser estret.
0:16 0:55
0,895 03,105
31T 449194 4696190
LA GREVODELLA (1.395 m) (2).- Casa en runes que queda a l’esquerra, es
continua pel camí que se seguia. S’arriba a un collet i es continua pel camí que
se seguia a l’esquerra.
0:13 1:08
0,580 03,685
31T 449389 4696491
Bifurcació (1.470 m).- Es deixa un camí a l’esquerra i es continua pel que se
seguia que puja suau per dins una magnífica fageda, ja a la pròpia vall del riu
Tec.
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0:25 1:33
1,145 04,830
31T 448519 4696905
FONT DE ULLAT (1.610 m).- S’ha sortit del bosc i en una zona de prat es
deixa la font a la dreta. Es continua pel camí que se seguia.
0:03 1:36
0,115 04,945
31T 448439 4696881
L’ULLAT (1.630 m) (3).- Hi ha dues cabanes habilitades com a refugi lliure que
queden a la dreta. Hi ha un indicador del itineraris senyalitzats a la vall, es va a
l’esquerra, oest tot remuntant per una coma de prats.
0:14 1:50
0,495 05,440
31T 448209 4696561
SERRA DE L’ULLAT (1.710 m) (4).- En arribar a la carena es continua pujant
per ella cap a la dreta en sentit nord-nord-oest. En arribar a la cota 1900 el
camí surt del bosc es decanta a la dreta i continua a un mateix nivell.
1:00 2:50
3,425 08,865
31T 446699 4697571
BARRACA DE LA COMA DEL TEC (1.990 m) (5).- Queda a la dreta, està
habilitada com a refugi lliure. Es baixa fins al llit del riu que poc després es
deixa i es comença a pujar pel vessant dret de la vall. El camí va guanyant
alçada en diagonal pel vessant i més endavant fent zig-zags. Es passa un replà
amb unes roques, al fons de la vall es veuen les fonts del Tec, i es continua
pujant en direcció sud-oest.
0:45 3:35
2,380 11,245
31T 445384
COLL DE PAL (2.325 m) (6).- Hi ha un indicador del Meridià.
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