Toló – Despoblat de Comiols
Dificultat: fàcil

(8)
Ruta 8
Distància: 27,5 km
Desnivell: +540 m.
Temps: 3h

El despoblat de Comiols mereix una visita pausada on gaudir de les seves pedres carregades d'història i
d'unes vistes que us sorprendran. Després de fer la ruta quan torneu a passar amb cotxe per la carretera que
travessa Comiols segur que ràpidament la vista es dirigirà cap al llogaret de Comiols situat dalt d'una
carena visible de ben lluny. Si la ruta la complementem amb la visita a Bonrepòs teniu una sortida fàcil, curta
i carregada d'història.
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. Prenem la pista de l'esquerra que baixa ràpidament fins
a la carretera que va des del coll de Comiols fins a Sant Salvador de Toló, som al km. 1,8 de la ruta. La
prenem a la dreta. Al km. 5,2 agafem una pista a la dreta que ens durà a visitar l'explotació agrícola
de Bonrepòs i el santuari de la Mare de Déu de Bonrepòs. Una agradable pedalada per dins del bosc i
aviat som davant el complex agrícola i l'església, km. 7. El santuari, antigament priorat, va ser donat
l'any 1205 a Bellpuig de les Avellanes. Tenia un hospital annex. Avui ens trobem davant una petita
església que forma part de l'explotació agrícola avui propietat de la Diputació de Lleida. De fet, la
masia en part està construïda sobre l'església romànica. Bonrepòs va ser també seu del comandament
republicà durant la Guerra Civil.
Retornem a la carretera voltant el Serrat Gros pel sud, km. 9 i prenem la carretera a la dreta. Aviat
arribem al coll de Comiols, som a 1.101 m. d'alçada, km. 11,3. Àmplies vistes al nord cap al Pirineu i la
propera Conca Dellà. Prenem la carretera c-1412b 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. 12,7 de la nostra ruta. Al
km. 13,3 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. Per visitar Comiols us proposem dues possibilitats:
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1) Continuar pedalant per la pista fins al km.15,6 on trobareu l'església de Sant Romà de Comiols, allà
deixem les bicicletes i visitem el poble a peu.
2) Deixar les bicicletes al voltant del km. 14,7 i continuar a peu per un corriol poc marcat que queda a
la nostra esquerra i que ens portarà fins al poble. El retorn fins a on heu deixat les bicicletes el podeu
fer per la pista que trobareu a tocar de l'ermita que queda al final del poble. Per fer aquesta petita
ruta circular a peu podeu seguir parcialment el track de la ruta 7. D'aquesta manera fas una bonica
passejada pel despoblat i els seus encontorns.
El despoblat de Comiols es troba encinglerat dalt d'un serrat ben estret. A part de les restes dels murs
de les cases hi trobarem un castell de inicis del s. XI i l'ermita romànica de Sant Romà de la qual tenim la
primera notícia l'any 1054. Comiols és un lloc màgic que bé mereix una visita i més si fa bon dia i podeu
gaudir de les vistes excepcionals que s'estenen cap al sud on destaca de forma singular el turó
piramidal del Montmagastre, un lloc estretament lligat al passat de Comiols.
Des de Comiols retornem a Toló pel mateix camí per on hem vingut estalviant-nos el tram que volta
Monrepòs. La tornada inicialment puja de valent però aviat el terreny es suavitza i la pedalada es fa
molt agradable, inclòs el tram final que puja a Toló que és de molt bon fer fora de dies de forta calor.
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