Toló - Llimiana i la vall de Barcedana
Dificultat: moderada-alta

(9)
Ruta 9
Distància: 40 km
Desnivell: +1.200 m.
Temps: 6h

En aquesta ruta visitarem el castell de Sant Gervàs i l'ermita propera dedicada als sants Gervàs i Potràs.
Després baixarem cap a la vall de Barcedana per un corriol ben divertit que no pas fàcil. Passarem pels
pobles de Sant Miquel de la Vall i Sant Martí de Barcedana i acabarem de baixar fins al barranc de
Barcedana per després enfilar la pujada de 6km. de carretera fins a Llimiana. El poble enlairat dalt d'un turó
domina la Noguera Pallaresa i bé mereix una passejada, especialment al voltant de la seva església. Passat
Llimiana ve un altra part agraïda de la sortida. A part de les vistes sobre el poble, anirem seguint una pista
que careneja per sobre la serra de la Vall de Llimiana. Antics camps de conreu arreu, molts d'ells avui erms,
algun ramat perdut i unes vistes espectaculars! La cirereta del pastís serà el corriol final de baixada a Toló
amb bones vistes de la Conca Dellà. Una ruta amb molts d'al·licients i millors vistes!
Descripció de la ruta: Sortim de Lo Cel de Toló Després de la curta pujada inicial la pista davalla
suaument fins a una cruïlla de camins, km. 0,7, continuem recte i deixem una pista a l'esquerra.. Quan
portem 2,8 km. prenem una pista secundaria a la dreta que desemboca aviat en una pista asfaltada,
som al km. 3. Si continuéssim recte també arribaríem a la mateixa pista però una mica més enllà. Prenem
la pista asfaltada/carretera a la dreta en direcció a la vall de Barcedana. Passem pel costat de
l'Hostal Roig i de seguida km. 4,9 prenem una pista a la dreta que puja fort durant poc més d'un km. Al
km. 6 deixem una pista a la dreta que és per la que davallarem a Toló més tard, continuem recte per la
pista principal. Deixem alguns trencalls secundaris a banda i banda de la pista. Al km. 9,1 deixem una
pista a l'esquerra i al cap de 100 metres deixem una altra a la dreta per on vindrem de tornada.
De cop i volta apareix davant nostre la bonica ermita de Sant Gervàs. Sorprèn trobar en un lloc desolat
com aquest i envoltada de bosc una església romànica tan ben treballada com aquesta. I la sorpresa
creix quan una mica més endavant trobem les restes d'un castell que va arribar a tenir quatre torres. Val
la pena haver llegit alguna cosa abans sobre el castell per entendre la disposició dels murs que resten a
la vista.
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Deixem el castell enrere i de seguida trobem a la nostra esquerra el corriol pel qual davallarem fins a
Sant Miquel de la Vall. El corriol baixa fort travessant ràpid les corbes de nivell. Al km. 11,4 trobem una
pista a l'esquerra que podem seguir si volem baixar més còmodament sinó podem continuar recte pel
camí. Al km. 11,5, el camí desemboca en una pìsta que en du fins a Sant Miquel de la Vall. Travessem el
poble i continuem avall fins a Sant Martí de Barcedana on hi ha Casa Roca un allotjament de turisme
rural que conserva molts elements del seu passat. Desemboquem a la carretera que recorre la vall de
Barcedana, km. 12,8, la seguim a l'esquerra. La deixem al km. 13,5 i prenem una pista ampla que surt a
la dreta. La pista deixa a banda i banda diversos trencalls secundaris i ens porta a travessar el barranc
de Barcedana que seguirem cap a l'oest. Anem barranc avall primer pel costat esquerra i després pel
dret.
Al km. 18 desemboquem en una pista que amunt ens retornaria a l'hostal Roig, la seguim avall, dreta.
Aviat som a la carretera que puja a Llimiana i que prenem a la dreta, som al km. 20,6. La carretera fa
unes quantes revoltes abans no arriba al poble que és 6 kms. més amunt. A dalt val la pena gaudir de
les vistes, fer una passejada pel poble i si s'escau fer un beure. Després de visitar Llimiana prenem una
pista ampla que surt a llevant del poble i que en pocs revolts assoleix la carena de la serra de la Vall
de Llimiana, vistes arreu. De la serra de la Vall de Llimiana passem sense transició a la de Collet, la
terra no sap de topònims... Al km. 32,6 deixem una pista a l'esquerra que baixa al poble d'Aransís i al
km. 33 una que marxa a la dreta que ens portaria de nou a Sant Gervàs. Al km. 34,4 deixem un altra
pista que porta a Sant Gervàs per la que hem passat a la nostra anada. Al km. 34,5 deixem una pista
a la dreta, continuem recte.
Al km. 37,6 deixem de resseguir el nostre itinerari d'anada i ens desviem per una pista que marxa a
l'esquerra E. La pista en un puja i baixa constant ens durà al capdamunt d'una cinglera sobre Toló.
Abans val la pena aturar-se un moment al voltant de l'Era de Pedra km. 38,4 per gaudir del paisatge
que resta amagat a la nostra esquerra N. Poc després d'aquest punt hem d'estar atents a agafar una
pista que marxa a la dreta, km. 38,6. Més endavant travessem sota una línea d'alta tensió km. 39,6,
som ja ben amunt. Continuem endavant, aviat la pista s'acaba, hem d'anar a cercar un corriol
desdibuixat que queda a la nostra esquerra E. Seguiu atentament el track, que us portarà en un ràpid
descens fins prop de Toló. Cap al km. 40,8 el corriol desemboca en uns camps, cal seguir recte, passem
pel costat d'un mas. Desemboquem en una pista que aviat passa a tocar de l'antic poble de Toló on fa
un marcat revolt a la dreta. Al km. 48 tombem a l'esquerra i ja som a Lo Cel de Toló. Acabem així una
ruta agraïda que mereix un bon dia de primavera o tardor per gaudir-la plenament!
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