Toló - Castell de Sant Gervàs (10)
Dificultat: fàcil

Ruta 10
Distància: 22,5
km
Desnivell: +550
m.
Temps: 3h

L'objectiu d'aquesta ruta és la visita al castell de Sant Gervàs del segle XI i a l'ermita romànica del mateix
nom dedicada als sants Gervàs i Potràs. El camí fins allà passant pels Tossalets i proper a la serra dels
Obacs és una delícia pels sentits. L'arribada a l'ermita i al castell tenen aquell punt de discreció que aviat es
converteix en sorpresa.
Descripció de la ruta: Sortim de Lo Cel de Toló i pugem la curta rampa de l'entrada. Continuem per la
pista S. en suau baixada fins a una cruïlla de camins, km. 0,7, continuem recte i deixem una pista a
l'esquerra. Quan portem 2,8 km. prenem una pista secundaria a la dreta que desemboca aviat en una
pista asfaltada/carretera, som al km. 3. 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.
Passem pel costat de l'hostal Roig i de seguida al km. 4,9 prenem una pista a la dreta que puja fort. Al
km. 6 deixem una pista a la dreta, som al coll de Grau. Si pedalem una mica més tindrem unes vistes
espectaculars del Montsec de Rúbies, de la Conca de Tremp i d'alguns cims del Pirineu. Al km. 9,1
deixem una pista a l'esquerra i al cap de 100 metres deixem una altra a la dreta per la que
retornarem més tard.
Arribem a l'ermita de Sant Gervàs per sorpresa, sense esperar-ho. L'església documentada com de Sant
Gervàs i Sant Protàs del Castelló Sobirà manté aquestes dues advocacions. Està situada 200 metres a
ponent del castell. La capella crida l'atenció pels seus carreus ben treballats que els experts daten entre
el segle XII i inicis del XIII. Un altra singularitat és que la porta d'entrada està situada al mur nord cosa
poc habitual en aquestes esglésies. Des de l'ermita tenim bones vistes de la vall de Barcedana i el
Montsec de Rúbies. A l'interior encara s'observen restes de pintures barroques.
Una mica més endavant trobem el castell de Sant Gervàs elevat sobre una formació rocosa. Malgrat el
seu estat encara podem intuir la forma de triangle que ens recorda el castell de Mur. Conegut també
com a castell de Sant Miquel de la Vall o com a Castelló Sobirà és del segle XI. La torre principal tenia
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uns 15 metres d'alçada. En total tenia 4 torres: la torre mestra i 3 bestorres. Als murs que resten es veuen
carreus ben treballats. Al costat del castell encara hi han les restes de l'antic poble medieval construït al
voltant dels segles XI-XII. Sembla que hi havien una vintena de cases que eren closes rere una muralla.
Deixem enrere el castell i continuem per la pista amunt en direcció a la serra dels Obacs. Al km. 11,8
arribem a una cruïlla. Per l'esquerra arriba la pista que ve de Llimiana, la prenem a la dreta SE.
Resseguim la serra dels Obacs pel seu vessant SW. Gaudim de molt bones vistes. Al km. 13,2 retrobem
el camí d'anada. Només cal resseguir l'itinerari d'anada per retornar a Toló. Passat el coll de Grau al
km. 16,4 tenim l'oportunitat de complicar força la ruta si anem a buscar un corriol que davalla pel sud
del Tossal del Vigatà. Per fer-ho heu d'agafar la pista que marxa a l'esquerra i seguir el track de la
ruta 9 a partir del km. 37,6. Una ruta curta però intensa.
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