SEAS

TRAVESSAR LA SERRA DE SANT GERVÀS

Dissabte, 5 de maig de 2018
(límit entre el Pallars Jussà i l’Alta Ribagorça)

Pas del Portús i paret sud de la serra de Sant Gervàs per on el camí supera la cinglera. Fotos de Jordi Gironès.
Descripció de l’itinerari
Seguirem un antic camí de trashumància i de bast, sortirem de La Torre de Tamúrcia (Pallars Jussà) (1.000 m) i ens dirigirem
a “xocar” contra el rocam de la serralada de Sant Gervàs, inicialment per una pista que porta a l’ermita de Sant Gervàs (1.310
m), la paret serà davant nostre. Continuarem per un corriol pedregós fins a arribar a una escletxa o forat, anomenat lo Portús
de Sant Gervàs (1.675 m), que permet travessar la serra i passar del Pallars Jussà a l’Alta Ribagorça. Aquí començarem a
gaudir de unes vistes extraordinàries tan mirant al sud com al nord.
Des d’aquest punt, anirem cap l’oest, per sobre del cingle, fins a arribar a la Pala del Teller (1.890 m). El camí es fa a través
d’un boixar esclarissat que permet avançar sense problemes. Després de sentir les descripcions magistrals d’un dels savis de
la SEAS, retornarem a Lo Portús, des d’on, seguirem un GR —camí fressat semblant a l’anterior—, arribarem a Adons (1.357
m) on ens esperarà l’autocar. Esperem fer-lo en unes cinc hores, temps net.

Inconvenients:
1. De la N-230 fins a La Torre de Tamúrcia hi ha 7,6 km, pista asfaltada, 22 minuts en cotxe.
De la N-260 fins a Adons hi ha 4,3 km —pista, asfaltada la primera part— i 8 minuts en cotxe.
2. No hi ha retorn, l’autocar trigarà gairebé una hora des de La Torre de Tamúrcia fins a Adons. És possible, en canvi, estalviarse el tros: Lo Portús - Pala del Teller - Lo Portús.
3. Hi ha unes tres hores d’autocar entre Sant Just Desvern i La Torre de Tamúrcia i altres tres des d’Adons fins a Sant Just
Desvern.
Tenint en compte totes aquestes variables:
• Sortirem de Sant Just a les 6 del matí (podrem dormir el diumenge).
• Anirem en un autocar de 40 places.
• El cost és superior al de les excursions d’un dia ja que han de venir dos conductors.
• El preu per persona oscil•larà entre 21€ (40 persones) i 27,50€ (30 persones). Els no socis hauran de pagar 5€ més i els no
federats 4 € més.
• No es farà la sortida si no s’arriba als 30 excursionistes.
Inscripcions: a través del correu seas.santjust@gmail.com a partir del dia 24 d’abril fins a esgotar les 40 places.

ExcSantGervas

Es pagarà el mateix dia 5 de maig a l’autocar.
Informació: al correu seas.santjust@gmail.com o bé al telèfon 933 305 235 (nits)

