
 

 

  Toló - Tossal de les Torretes  (6)         (1.676 m.) 

Dificultat: fàcil Ruta 6 

 

Distància: 26,5 km 
Desnivell: +760 m. 
Temps: 3h 

 

 

Ruta ideal per fer una tarda o una matinal curta on vulgueu gaudir d'una bonica pujada i de les vistes 

excepcionals que proporciona el Tossal de les Torretes que amb els seus 1.676 m., el cim més alt de comarca 

de la Noguera. Aquesta ruta també permet acostar-se a visitar el forat del Gel i els vells roures que 

trobareu de camí. Gaudir de les darreres llums dalt del cim ha de ser un plaer pels sentits però compte que 

cal arribar amb llum a Toló! 

Descripció de la ruta: Sortim de Lo Cel de Toló. Després de la rampa de pujada marxem avall per pista 
cap al S. fins que arribem a una cruïlla 0,7 km., continuem recte i deixem una pista a l'esquerra. Prop de 
la pista per on circulem passa el riu Conques que marxa cap al fons de la vall. Quan portem 2,8 km. 
prenem una pista secundaria a la dreta que desemboca aviat en una pista asfaltada/carretera, som al 
km. 3 de la ruta. 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. Cap al SW ja veiem 
la serra a on aviat ens enfilarem.  

Al km. 4,4 trobem un pal indicador a la Portella Blanca, deixem la pista asfaltada i tombem a 

l'esquerra. Passem prop d'un abeurador anomenat font del Comó. Aquesta pista de reforestació 

coneguda en aquesta primera part com a camí de les Boïgues ressegueix la part obaga del Montsec de 

Rúbies. Aviat entre arbres ja comencem a albirar bones vistes sobre la vall de Barcedana i el Pirineu. Als 

9,9 kms. deixem una pista a l'esquerra que porta fins prop del Tossal de Mirapallars per on marxa la 

ruta 5. Quan portem aproximadament uns 10 km. trobem a la dreta un senyal que indica el camí al 

Forat del Gel, una cavitat interessant de visitar. Per anar-hi heu de comptar poc més de 2 km. a peu i 

1,5 h. de durada Val la pena buscar alguna ressenya de l'itinerari ja que en alguns moments el camí no 

és evident.  
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Continuem pista amunt fins al km. 12 on trobem una pista a l'esquerra, la seguim. Des d'aquí pujarem al 

Tossal de les Torretes. Prop d'un quilòmetre i mig de pujada de bon fer excepte la part final on el 

pendent es redreça. Dalt podreu gaudir de vistes infinites!  

De baixada només hem de resseguir l'itinerari d'anada que en un tres i no res ens transportarà a Toló 

amb un munt de paisatges a la retina! 


