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Descripció de la ruta:  

Sortim de Lo Cel de Toló en direcció oest i a 3 km agafem la carretera asfaltada a la dreta cap  a la 

Vall de Barcedana. 2 km més endavant ens trobem a ma esquerra una edificació antiga,  l’ Hostal Roig, 

un antic Hostal a on per  Sant Miquel hi havia un multitudinari aplec amb  una important fira de bestiar, 

que fins aquell moment havia estat a la muntanya. Breu parada per gaudir d’una una visió de tota la vall 

amb el pantà de Terradets al fons. 

Quan arribem a Sant Martí de Barcedana i girem a la dreta en direcció a Sant Miquel de la Vall. 

Deixem el cotxe al final del poble,  en el petit aparcament just a on s’acaba el asfalt. Allà mateix podrem 

veure l’església romànica de Sant Miquel, molt ben conservada. 

 A partir d’ací seguim la pista a peu uns 200m fins arribar a un corriol indicat que  surt a ma esquerra  i 

que sota un alzinar fantàstic ens portarà fins el castell de Sant Gervàs. (30min.)  

 

El conjunt format pel castell i el poble podem datar-lo a finals del segle X, sent el segle XII el punt àlgid 

del conjunt. Forma part d'una trama de castells i torres de defensa coneguts com a "Castells de frontera" i 

repartits pel vessant nord de la serra del Montsec. 

Per no baixar pell mateix camí,  podem seguir el corriol que s’inicia en l’església de Sant Gervàs i que 

porta directament a la mateixa pista que tenim el cotxe aparcat. 
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Baixem a Sant Martí de Barcedana i seguim a la dreta per la mateixa carretera que veníem,  passem per 

camps d’oliveres  centenàries, tot gaudint de la vista de la cara nord del Montsec de Rúbies. Podem 

observar en un promontori del Montsec l’ ermita de Sant Salvador del Bosc. 

Al km 17 arribem a un encreuament, sense massa senyalització, però ens dirigim a la dreta en direcció a 

Llimiana. Deixem el cotxe just a l’entrada del poble on hi ha un mirador i passegem per el seus carrers. 

Val la pena fixar-se en les escultures de passamans, reixes...  fetes d’artesania de forja amb motius de tot 

tipus realitzades per L’Anna Alemany  i veure el mirador privilegiat cobert amb fusta que mena cap al 

pantà de Terradets. Per a servei de bar i menjar trobareu l’ hostal del Montsec. 

Desfem la carretera que hem fet fins arribar a aquest poble i baixem fins el pantà de Terradets. Just en 

un pinassar a la dreta  de la carretera ens trobem amb una petita platja en la que els dies calorosos ens 

podrem fer un bany. 

Seguim la carretera i  creuant el pantà anem a la dreta en direcció Tremp. A pocs metres ens trobem el 

Hotel Terradets a on podem menjar, beure o també practicar alguna activitat aquàtica en els dies d’estiu. 

Seguim la carretera C-13 i agafem el trencall direcció Guardia de Noguera fins arribar al Castell de Mur 

i Santa Maria de Mur. El castell de Mur, per la seva arquitectura i estat de conservació, esdevé l’emblema 

dels castells de frontera dels comtats catalans. S’hi fan visites guiades, prèvia reserva. 

Desfem el camí fet però enlloc de tornar per Collmorter seguim la carretera direcció Fígols de Tremp. 

Passem per Vilamulat de Mur, Font freda amb un mirador just al costat de la carretera, Puigverd i finalment 

trobarem la carretera de Pont de Montanyana a Tremp que agafarem a la dreta. 

Arribem a 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. 

 


