
El Paraigua, 2008-2009 
El Corb i Sant Honorat de l’Alt Urgell 

La coincidència de la sortida que es va fer el novembre amb la inicialment plantejada per a 
l’abril ha provocat un canvi. Per comptes d’anar a les Guilleries, anirem a l’Alt Urgell. 
Primer vàrem preparar la travessa de la Serra de l’Aubenç pel canal de la Jaça. La ruta ens 
va semblar massa dura per a la mitjana del Paraigua, de manera que l’hem reconvertit en 
dues etapes molt assequibles i de vistes espectaculars. 

Desplaçaments: cotxes particulars, sense llançadora 
 Caixa comuna de la despesa dels cotxes organitzats: 25 € per persona 

Hostalatge: Fonda “La Masia” (Josep Esteve)  
 Avinguda Roser Roca, s/n 25790  PERAMOLA Telèfon: 973 470 275 

Preu pensió completa: 48,00  € 
Preu només dinar diumenge: 15,00 € 

Porteu: Dinar de motxilla del dissabte, cantimplora, recomanable bastons per les baixades i 
pantalons llargs per la vegetació. Tot allò que us sembli imprescindible per fer nit a la 
fonda. 

 

Etapa nº 15 – Dissabte, 18 d’abril de 2009 

Peramola – Sant Honorat – Mare de Deu de Castell – Llebre-Peramola 

Horaris dissabte: 

7:30 h Palau Pedralbes  
Metro “Palau” (Línia 3) 

Qui surti de Barcelona i rodalies 

9:50 h Peramola, Fonda “La Masia” Es pot esmorzar a la Fonda 
10:10 h Peramola, Fonda “La Masia” Inici caminada 

ITINERARI AMB COTXE FINS A PERAMOLA 
Des de Barcelona, A2; sortida 545; C-1412, Pons; C-14 direcció Andorra; Oliana. Passat 
Oliana, travessar el pont del Segre i, tot seguit, atendre les indicacións cap a Peramola per la 
LV-5118.  
Es pot esmorzar pel camí o al mateix Peramola, Fonda La Masia. 

Itinerari de l’excursió: Peramola (570 m)–Nerola (620 m)–Horta de Can Boix (602 m)– 
Torrent de Font Viva (642 m)–Sant Honorat (1.069 m)–Roc de Rumbau (940 m)–Mare 
de Deu de Castell-llebre (668 m)–Can Boix (573 m)–Camí de Nerola (608 m)–Peramola 
(570 m) 

Desnivell acumulat: 593 m. Distància: 13,34 Km. 
Temps estimat: 4 hores 30 minuts, sense comptar aturades 

Característiques: Des de Peramola, per camps i bosc, arribem a l’Horta de Can Boix. Enfilem 
el sender que puja pel Torrent de Font Viva, marcat i progresiu. Pasem de la cota 600 a 
la 970 tenint cada cop una millor visió de la vall del Segre entre Oliana i Peramola. Una 
pista ens acosta a les Roques de Sant Honorat, un altiplà de 1,5 Km. de perímetre a 
1.067 m. Amb una vista esplèndida de 360º: Serra d’Aubenç i Pirineus al nord, Pantans 
d’Oliana i Rialp l’est, El Corb l’oest. Baixarem pel Serral de Cal Tarragona fins a 



l’Ermita de Mare de Déu de Castell-llebre, situada dalt d’un esperó rocallós, a la dreta 
del Segre. L'església està envoltada per les restes de l'antiga fortalesa de Castell-llebre. 
El lloc i el castell es troben documentats per primera vegada en una escriptura de l'any 
942. Tornarem fins a Can Boix per una pista que voreja el Roc de Rombau, lloc 
d’escaladors i de pintures rupestres. Camps a través, arribarem a Peramola. 

 

Etapa nº 16–Diumenge, 19 d’abril de 2009 

Peramola – Agulla del Corb – Roc de Cogul – Peramola 

Horaris diumenge:  

9 h. Fonda “La Masia”, PERAMOLA Esmorzar 
9:30 h.  Comença la caminada 
13:30 h. Fonda “La Masia”, PERAMOLA Dinar 

Itinerari de l’excursió: Peramola (570 m)–Nerola (620 m)–Grau de Porta (737 m)–Quatre 
Camins (806 m)–Forat del Corb (863 m)–Pista del Corb (875 m)–Ermita Sant Salvador 
(955 m)–Volta a Corb (888 m)–Casa del Corb (890 m)–Roc de Cogul (884)–Peramola 
(570) 

Desnivell acumulat: 520 m. Distància: 9,11 Km. 
Temps estimat: 3 hores 30 minuts, sense comptar aturades 

Característiques: L’excursió s’inicia a Peramola creuant uns camps de conreu. Després el camí 
s'endinsa al bosc del Grau de Porta, un pas entre roques des d'on s'agafa el camí 
emboscat que duu a Quatre Camins. 
En haver pujat una estona es troba el Forat del Corb, avenc d'uns 16 metres de 
profunditat. Després s’arriba a la roca del Corb. 
Un senderol duu a les ruïnes de l'ermita romànica de Sant Salvador del Corb, la capella 
romànica de menors dimensions de Catalunya. L'indret és també un bon mirador natural 
i permet gaudir de bones vistes panoràmiques de les serres d'Odèn, del Port del Comte i 
de part del Solsonès. 
La pista continua per una part ombrívola planerament per sota de la roca del Corb, en el 
seu vessant oest. Un cop fet el pas sota la roca s'arriba al punt on l'espadat es mostra més 
espectacular. Més enllà es troba la casa del Corb, una gran balma aprofitada com a 
habitatge que conserva un forn de pa rústic. 
Després d'un petit collet, el camí arriba de nou al punt on l’hem començat abans del 
tomb a la mola. Es torna a prendre el mateix sender fins a Quatre Camins. Es segueix 
endavant pel serradell de les Serquetes. Hi ha un pujador que porta al roc de Cogul, un 
altre excepcional mirador de la contrada. Més endavant es pren un corriol que duu a 
Peramola. 

Responsables: Líria Benito i Xavier Campmany 

QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS!!  
Per a l’organització dels ocupants dels cotxes i la reserva de places a la fonda contacteu amb 
en Xavier Campmany. Preferiblement per correu electrònic xcamp@telefonica.net 
Encara que també podeu fer-ho per telèfon  93 205 07 40 
Feu-ho abans de dimarts, 14 d’abril,  a les 10 h. de la nit. Fixeu-vos que és just l’endemà del 
dilluns de Pasqua. 
Trameteu un missatge clar i concís, tot indicant quin dia o dies anireu i si podem disposar del 
vostre cotxe. 


