Toló - Comiols i volta al Roc de Benavent (7)
Dificultat: moderada

Ruta 7
Distància: 38 km
Desnivell: +900 m.
Temps: 4h

Aquesta ruta ens permet conèixer els territoris que s'estenen a llevant del nucli de Toló. Travessarem el
proper coll de Comiols, important punt de comunicació entre les terres baixes de la plana lleidatana i el
Pallars. Visitarem l'antic poble de Comiols i voltarem el Roc de Benavent, cinglera situada sobre el poble de
Benavent de la Conca i que ens dona la benvinguda quan entrem al Pallars. Des del capdamunt de la serra
baixarem pel bonic grau de Moles per on passa un corriol força obac i molt ciclable. Si és estiu abans de
retornar a Toló podem fer un bany als bells gorgs que volten el poble de Merea. Ruta agradable i de bon
fer.
Descripció de la ruta: Sortim de Lo Cel de Toló Després de la rampa inicial la pista avança per terreny
suau fins a una cruïlla de camins, km. 0,7. Prenem la pista de l'esquerra que davalla ràpidament fins a la
carretera que va des del coll de Comiols fins a Sant Salvador de Toló, som al km. 1,8. La prenem a la
dreta. Abans d'arribar al coll de Comiols teniu la possibilitat de desviar-vos per una pista que queda a
la vostra dreta, km. 5,2, i visitar Bonrepòs i la seva ermita, un espai molt agradable. Des d'allà podeu
voltar el Serrat Gros i tornar a sortir 100 m. més endavant d'on som ara per una pista que arriba per la
dreta. Continuem per la carretera i aviat arribem al coll de Comiols a 1.101 m. d'alçada, som al km.
7,7 de la ruta. Àmplies vistes al nord cap al Pirineu i la propera Conca Dellà. Prenem la carretera c1412b a la dreta en direcció SE. Farem poc més d'un km abans de desviar-nos de nou a la dreta per
una pista asfaltada, som al km. 9. Des d'aquí farem un anar-tornar per visitar l'antic poble de Comiols.
Al km. 9,2 deixem la pista principal i ens desviem cap a l'esquerra, passem a tocar d'un camp amb
plaques solars. El camí aviat baixa de valent. Al voltant de km. 11 us proposem que deixeu les bicicletes
i que continueu a peu per un corriol poc marcat que queda a la nostra esquerra i que porta fins al poble
deshabitat de Comiol. El retorn fins el lloc on teniu les bicicletes el podeu fer per la pista que trobareu a
tocar de l'ermita que trobareu al final del poble. Si no us voleu complicar la vida podeu continuar pista
avall i arribar pedalant a Comiols. D'una forma o altra el llogaret bé mereix una visita. Retornem pista
amunt per on hem vingut fins a la carretera c-1412b, la travessem i continuem per una pista que puja
suaument fins a una zona de camps que hi han a l'E. del cim de Sant Miquel. A partir d'ara seguirem
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sempre la pista principal deixant diverses desviacions a banda i banda de la pista per on circulem. La
pista puja i baixa amb bones vistes dels encontorns. Als kms. 15 i 15,1 deixem dues desviacions a la
dreta. Al km. 16,2 continuem a la dreta. Al km. 24,7 deixem definitivament la pista i ens desviem a
l'esquerra per una pista secundària que acaba de seguida a tocar de la cinglera. A la nostra esquerra
SW comença el camí que passa pel Grau de Moles i porta fins a Benavent de la Conca i Biscarri. El lloc
és preciós. Passem una portella i ara toca gaudir del corriol que davalla per una obaga ufanosa i que
en general és de molt bon fer. El corriol desemboca en una pista km. 25,4, som baix les cingleres, les
resseguim fins arribar al petit poble de Benavent de la Conca. Al km. 28,2 travessem la carretera c1412b i continuem per una pista asfaltada que davalla en direcció a Gramenet, aviat l'asfalt s'acaba.
La pista baixa de valent, deixem diverses desviacions a banda i banda de la pista principal, arribem a
Gramenet, km. 31. Desemboquem en una pista que prenem a l'esquerra S. La pista ve de Covet on si
volem podem acostar-nos-hi i fer una visita a la seva magnífica església.
Ben aviat arribem al poblet de Merea, abans però haurem travessat el barranc homònim, km. 33,2. Des
d'aquest punt podeu remuntar el barranc a peu a la recerca d'un gorg on banyar-nos. S'ha de caminar
per dins del barranc i ens mullarem els peus, cal dur calçat adequat. Ho tenim més fàcil si travessem el
barranc i continuem pista amunt amb la bicicleta fins al km 34,2 on trobarem a tocar d'una casa un
caminet a l'esquerra que ens portarà en 10 minuts fins a uns gorgs on també ens podrem banyar.
Continuem per la pista asfaltada, aviat s'acaba l'asfalt, que va pujant fins a desembocar a la carretera
que va des del coll de Comiols fins a Sant Salvador de Toló, som al km. 36,7. Prenem la carretera a
l'esquerra i ben aviat ens desviem a la dreta per la pista per on hem baixat quan hem vingut de Toló,
som al km. 37,1. A partir d'aquí només resta resseguir el nostre itinerari d'anada. Al km. 38, 3 ens
desviem a la dreta i aviat serem a Toló. Les runes del castell i la seva ermita enlairats dalt d'un turó us
indicaran el bon camí a seguir.
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