Fitxa excursió SECCIÓ DE MUNTANYA La Massa CCV
Indret: POBLES PERDUTS PALLARS JUSSÀ (COMIOLS, TOLÓ, Data: 20 I 21 de maig
LA VILETA DE CASTILLO)
del 2017
Temps aproximació amb cotxe:
Temps de caminar (orientatiu):
2h/2h1/2
4:30h el primer dia
4h el segon
Grau de dificultat: Fàcil/Moderada

Desnivell: 550 m el primer dia
450 m el segon

Responsables i telèfon de contacte:
Jordi Durany 607289474 Olga Calvo 670626112
Horari
Anada
Sortida de la Quintana a les 7:00 de dissabte 2:30 h de desplaçament aprox
Tornada
Sortida del Castell de Llorda entre les 2 i es 3 de Diumenge 2:30 h de desplaçament
aprox.
Material:
● Calçat adequat (terreny pedregós), pals, aigua, roba de pluja (en previsió)
● Menjar el primer dia esmorzar i dinar (sopar es pot sopar a alberg)
● El segon dia si s’ha esmorzat a l’alberg no cal portar res ( o alguna cosa de picar)
perquè es prevista un butifarrada al castell de Llorda desprès de l’excursio

Itinerari:
Dissabte
Comiols 1 Km aproximada ment abans d'arribar al coll de Comiols hi ha una cruïlla que
indica el poble nou de Comiols, els que vinguin de Vilassar l’han d’agafar i en pocs
metres els estarem esperant, aparcarem els cotxes a 1 Km aproximadament d’aquest
punt. Des de aquí caminarem seguint la carena fins arribar al poble abandonat de
Comiols i el travessarem creuant les runes fins a l’esglesia que es l’unic edifici que ha
estat reconstruït. Allí hi ha una esplanada on esmorzarem (segons l'horari i la gana es
pot esmorzar al punt en aparcarem els cotxes) El retorn fins als cotxes el farem caminant
per una pista de terra (anada i tornada unes 2 h a 2:30 h
Toló i Castell de Toló: Des del punt indicat farem un desplaçament en cotxe de 9 Km
aproximadament fins al poble abandonant de Toló. Des de aquest punt caminarem fins al
Castell del mateix nom El camí es curt i sense dificultats importants però el terreny es
accidentat i la final hi ha un petita grimpadeta (curta i senzilla) que es l’unic acces al
altiplà on trobarem les restes del que havia sigut aqiest castell edificat el segle XI i que
tenia la funció de controlar el pas des de les terres planes de la Noguera cap a la Conca

Dellà i el Pirineu. Des de aquest punt baixarem fent una altra grimpada i remuntarem a
traves un bosquet fins a un els dos cims de La Campaneta des de on podrem gaudir
d'una espectacular vista circular (dinarem al Castell o al cim segons els horaris i la gana).
Desprès baixada a traves del bosc fins als cotxes. anada i tornada 2/2:30 h
Anada en cotxes fins Isona passant per els pobles de Merea, Gramanet, Els Masos i
Covet (aquí visitarem el santuari romànic de Santa Maria de Covet del segle XII.
Pernoctació a l’Alberg de Tremp com en anys anteriors (malhauradament el nou alberg
d’Isona no estarà encara obert)
Diumenge
8:30 Trobada amb cotxes a la Plaça del portal d’Isona, des de on anirem fins al Castell
de Llorda des de on iniciarem una ruta circular que ens portara al poble abandonat de
La Vileta de Castilló i travessant un territori boscos i força verge tornarem fins al castell
que visitarem i coneixerem la seva historia i la del seu fundador a càrrec del l’Elisenda
Guedea. Temps 3h amb parades
Acabarem la matinal amb una butifarrada A primera hora de de la tarda retorn en cotxes
a Vilassar
Nº assistents:

Valoració:

