Camí de les cent corbes-Sant Salvador del Bosc-Portella Blanca
Dificultat: Moderat

Dades
Distància: 11,7 km
Desnivell:+1053
Temps: 5h

Aproximació
Sortim de Lo Cel de Toló en direcció a la Vall de Barcedana. Passat el encreuament de Llimiana
i en la Carretera direcció Terradets LV-9121 just abans del Barranc de Barcedana agafem una
pista a l’esquerra que durant 2,9km ens portarà al punt d’inici de l’excursió. Normalment el camí
està en bon estat però s’ha d’anar a poc a poc si no teniu un cotxe alt.
https://goo.gl/maps/fJA3aTeYgRaKWtkp6

Descripció de la Ruta
Ruta Circular que comença al GR 1.4 a la Vall de Barcedana fins arribar a la Portella Blanca i baixa
per el Camí vell del Montsec.
Aquesta ruta s’enfila per la cara nord del Montsec de Rúbies, en un camí tradicional dit de les Cent
Corbes per que el camí va guanyant alçada fent ziga-zagues. En el trajecte anem trobant diversos
oratoris fins l’ermita de Sant Salvador del Bosc.

Camí de les cent corbes-Sant Salvador del Bosc-Portella Blanca

L’ermita està enclavada al bell mig del Montsec de Rúbies, en un lloc d’una extraordinària
panoràmica sobre l’embassament de Terradets i els Pirineus al fons.
L'origen de l'emplaçament és una església romànica, es sospita però, d'una ocupació anterior del
segle XI. En ell es conserva una talla petita de fusta del mateix sant.
La devoció a aquest sant s'estén a molts altres termes veïns del Pallars i la Noguera.
L’últim diumenge de setembre s’hi celebra un aplec, època en que baixaven de la muntanya els
ramats transhumants que havien passat l’estiu a les pastures dels Pirineus. Tot l’edifici està
pràcticament penjat damunt la roca. Aquest es possiblement romànic d’estructura molt simple,
d’una sola nau coberta amb volta de canó i amb un absis semicircular a llevant.
Dins l’ermita trobareu una sala plena d’ofrenes dels peregrins, que les deixen com a testimoni de
la seva pregària i prometença.
Després de l’ermita s’enfila un camí direcció llevant que es dirigeix cap al GR1. Abans d’arribar-hi
trobem un creuament indicat que agafem a la dreta en direcció la Portella Blanca.
Seguim el corriol ben marcat fins arribar-hi. La Portella es una collada a 1442m a la Carena del
Montsec i es el límit dels termes de Camarasa a la Noguera i de Llimiana al Pallars Jussà.

Des d’ací podem contemplar, al sud tota la Noguera en primer terme, i al nord l’espectacle dels
Pirineus.
Per baixar pel Camí Vell just a la Portella en direcció nord veurem unes fites al costat de un camí,
que ben fressat va baixant en direcció al Pic del Cogull, a on hi passem deixant-lo a la dreta, ens
endinsem en el bosc del Serrat del Cogull i sense cap problema arribem una mica abans de la
pista que hem començat.
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