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Descripció de la ruta:  

Sortim de Lo Cel de Toló en direcció est i a 1,5 km agafem la carretera asfaltada a la dreta cap  direcció 

Artesa de Segre. En 5 km estarem al Coll de Comiols amb tota una magnifica vista de la Conca. 

Seguim a l’esquerra direcció Tremp i en pocs kms ens trobem un desviament a l’esquerra cap a Covet. Ací 

hi destaca l'església romànica de Santa Maria de Covet del segle XII, amb una portalada única en el 

romànic de Catalunya. 

Desfem el camí que hem fet i tornem a la carretera en direcció Tremp. Ens atansem a Isona a on podrem 

visitar el Museu de Parc Cretaci, aquest museu ofereix la possibilitat de descobrir una zona que temps 

enrere va ser ocupada per la cultura romana, i molt abans, habitada per alguns dels últims dinosaures 

que van trepitjar la terra. 

Sortim d’Isona en direcció Figuerola d’Orcau, d’aci surt una carretera cap al poble de Basturs, que abans 

d’arribar-hi  un trencall a la dreta ens mena als Estanys de Basturs, una de les escasses surgències càrstiques 

de Catalunya  a on hi viuen  espècies vegetals i animals que no es troben a altres espais aquàtics del 

nostre país. Ací podem fer una petita caminada al voltant de l’estany gros i hi ha un parell de punts 

d’observació i alguna taula sota ombra. 

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_de_Covet
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Tornem altre cop enrere i anem direcció Orcau per una carretera plena d’oliveres i ametllers. Deixem el 

cotxe a l’aparcament a mà dreta, just a l’entrada del poble. Desde ací caminarem uns 0,5km per un camí 

de ferradura, amb antigues oliveres centenàries fins arribar a les Petxades de Dinosaures en una roca 

inclinada i perfectament senyalitzades. Teniu uns codis QR tant a l’inici del recorregut com davant de la 

roca que us explicarà una mica mes aquest descobriment. 

 

Si encara tenim temps i forces podem pujar al Castell d’Orcau, perfectament senyalitzat una vegada 

passeu el poble a peu. I si sou aficionats al vi, podeu visitar una bodega al mateix poble. (concertar 

abans). 

I per acabar la ruta podem anar cap a la capital de Jussà, Tremp. 

Per a tornar a Lo Cel de Toló podem fer ho per la carretera 1412b direcció Comiols i al cap d’uns 

quilometres agafem un encreuament a la dreta L-912 en direcció Sant Salvador de Toló que una vegada 

el passem i a uns 5 km, estarem de nou a Toló. 

 

 

 


