
 

 Circular Toló – Serra Campaneta – Cinglo de Currolda – Toló 

Dificultat: Moderat 
Dades 

 

 

Distància: 10 km 
Desnivell:   495m 
Temps: 3h 20min 

 

 

 

 

Ruta Circular que comença a Lo Cel de Toló, enfila cap al Castell de Toló, actualment en runes, 

corona la Serra de la Campaneta així com el Cinglo de Currolda per arribar a la casa pel GR1 i la 

pista que hi mena. Una ruta 360º en la que podrem gaudir de unes magnifiques vistes tant del sector 

de la Conca Dellà, amb el Cadí al fons,  com del Alt Pirineu de Lleida i part de l’Aragó, així com els 

dos Montsecs, Rúbies i Ares.  

 

Descripció de la Ruta 

 

Ens dirigim cap al nord en un tram de camí a on deixem Cal Gudí a la dreta. A partir d’ací anirem 

trobant senyals grogues i pals indicatius  que ens menaran cap el castell de Toló. Pugem per veure 

la mola a on diuen que Arnau Mir de Tost feia entrenar els seus guerrers amb espasses d’una mà i 

de dues.... 

Tornem a baixar al encreuament que em trobat i seguim direcció al cartell que indica Campaneta, 

guanyem altura tot passant un bosc de pins fins que arribem a un collet amb unes fites a on ja 

podem veure la vessant nord amb tots els Pirineus al fons. 

Seguim pujant per un camí ben fressat fins arribar dalt de la serra a on podem intuir a mà esquerra 

una construcció de la guerra civil (sobre uns fonaments de una església romànica...). En aquesta 

serra hi van estar les tropes  franquistes atrinxerades durant la guerra civil. 
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Anem seguint la carena en direcció sud-oest tot fixant-nos en una torre d’alta tensió del final. Anirem 

trobant fites i marques grogues fins arribar a una alzina a on tenim el pas per baixar de la carena de 

forma segura. El camí segueix cap avall al costat de la paret de roca fins que arribem a un bosc de 

pins i des de allà anem baixant seguint marques grogues que trobem als arbres. Passem per una 

petita bassa natural, que a l’estiu sol estar seca. 

Arribem a una pista que agafarem a ma dreta, i quan passem per l’Era de Pedra, ens podem desviar 

cap a la dreta  uns metres per poder gaudir de una vista esplèndida del Pirineu i tota la Conca de 

Tremp. 

Seguim endavant per la pista i passem per un pi roig monumental a mà dreta.  Hem d’estar alerta 

ja que abans del Coll del Grau hem de veure una senyal groga i agafem una pista a l’esquerra que 

mena a un camp el qual hi caminem per la seva vora esquerra fins endinsar-nos en un bosc que 

ens portarà  per tot el Cingló de Currolda. Anirem trobant fites i marques grogues durant tota la 

carena fins arribar a un pas baixada de pedra per a on davallarem fins arribar un camp de conreu. 

Des d’allà ja veiem el pla de les forques amb la pista (GR1). Anem vorejant el  camp  fins arribar a 

aquesta pista que cap a l’esquerra ens portarà a Lo Cel de Toló a on ens espera un merescut 

descans. 

 


