
Aquest itinerari ens permetrà realitzar una excursió magnífica per a tots els públics que ens acostarà a 
la Serra de Sant Gervàs i ens permetrà conèixer les seves dues cares, la solana i l'obaga. 

 

Accés 

Per la carretera N-230 (Lleida-Pont de Suert), a l'alçada del 
poble d'Areny, agafarem a la dreta la cruïlla del Pont d'Orrit. 
Cal travessar-lo i agafar la pista a l'esquerra en direcció 
Torre de Tamúrcia. Poc després de sortir del poble, 
continuant per la mateixa carretera, trobarem un trencant a 
mà esquerra, que porta a l'ermita de Sant Gervàs (en el cas 
que no disposem d'un 4x4, haurem de deixar el vehicle 
abans d'agafar el trencant).

Recorregut 

L'itinerari comença a l'Ermita de Sant Gervàs (1290m), 
situada enmig de la serra. L'ermita, del segle XVII, és una 
nau de petites dimensions, pintada de blanc, que guarda al 
seu interior pintures murals del segle XVIII. Al seu costat, 
trobem unes runes d'antigues construccions, on temps 
enrera havia viscut un ermità. Continuarem per un corriol 
que surt a la dreta de l'ermita, direcció est i que va pujant 
suaument. Haurem de travessar un barranc i, tot seguit, 
continuarem planejant fins a trobar-nos amb el Serrat de la 
Cabanera (1381m). L'identificarem perquè veurem una fita 
molt grossa. A partir d'aquí, seguirem per la Cabanera 
(amb un fort pendent) fins a la base de la Serra de Sant 
Gervàs, on tindrem una fantàstica vista de tota la Terreta. 

Caminant pel peu de la Serra de Sant Gervàs, tot observant 
el vol dels voltors a escassos metres dels nostres caps, 
arribarem al Portús (1655m). És l'únic pas que comunica la 
banda sud i la banda nord de la serra, d'uns 30m de 
llargada i 1,30-2 d'amplada. Haurem d'estar molt atents, 
perquè l'entrada és en una escletxa de la roca, difícil de 
veure. Aquest pas era utilitzat durant la transhumància per 
realitzar un recompte de caps de bestiar. 
El pas del Portús ens durà a la carena de la Serra (1687m), 
situada a la seva part obaga i a la comarca de l'Alta 
Ribagorça. Des d'aquí gaudirem d'una altra panoràmica 
espectacular d'aquest itinerari i veurem el Pic d'Orrit, el 
Dolmen de la Casa Encantada i els pobles de Corroncui i 
Adons. Si volem, també podrem recórrer bona part de la 
carena passant pels cims més alts: la Pala Teller (1890m), 
l'Avegoda d'Adons (1839m) i la Roca de Sant Gervàs 
(1720m). En aquesta zona, cal anar amb especial cura 
durant l'època de cria dels carronyaires que hi nidifiquen. 
En el camí de retorn (el mateix que d'anada), farem una 
parada al Casal dels Voltors, situat al poble de Torre de 
Tamúrcia. El Casal dels Voltors, a part de ser un punt 
d'informació, és també un centre d'observació i estudi dels 
rapinyaires nidificants, on rebrem les imatges de dues 
càmeres situades en punts estratègics del territori per 
l'observació de la fauna. 

Dades d'interès

 

 

 

 

DURADA Anada i tornada des del lloc on 
deixem el vehicle 4 hores 
aproximadament.

DESNIVELL 487 metres.

DIFICULTAT Recorregut de dificultat mitjana, 
degut a la pronunciada pujada fins 
a la Serra de Sant Gervàs i la 
seva forta baixada.

ELEMENTS 
D'ESPECIAL 
INTERÈS

Ermita de Sant Gervàs 
Panoràmica de la Terreta 
Vista del Dolmen de la Casa 
Encantada, Concorrui i Adons 
Casal dels Voltors

RECOMA- 
NACIONS

Porteu calçat adequat i aigua. 
Porteu uns binocles per a 
l'observació de les aus. 
Respecteu la tranquil·litat de 
l'entorn. 
No llenceu deixalles de cap mena.
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