
El Paraigua, 2018-2019 
Pont del Clop-Casa del Riu Fred-Aigüesjuntes  

Ruta del Corb-Peramola  
 

Desplaçaments: cotxes particulars. Quilometratge total: 327 km. Cost per persona de la 

despesa dels cotxes organitzats: 20 €. Farem llançadora diumenge (3Km).  

 

Hostalatge: Fonda “La Masia” (Josep Esteve) 

Avinguda Roser Roca, s/n 25790 PERAMOLA Telèfon: 973 470 275 

Preu pensió completa: 60,00 € 

Preu només dinar diumenge: 16,00 € 
La pensió completa i el dinar del diumenge els liquidarem en grup, altres  estades i consumicions 
particularment. 
 

Porteu: Dinar de motxilla del dissabte, capellina, cantimplora, bastons, crema solar... També  

tot allò que us sembli imprescindible per fer nit . El dissabte travessarem un riu per un gual  

(Aigüesjuntes) amb una profunditat d'entre 10 i 30 centímetres i 10 metres d’amplada. Caldrà 

treure’ns les botes, és aconsellable portar sandàlies i tovallola petita. 

 
 

Dissabte, 27 d’abril de 2019 

El Pont del Clop- La Torre Montpolt- Casa del Riu Fred-Aigüesjuntes 

Horaris dissabte: 

7:00 h. Palau Pedralbes  

Metro “Palau” (Línia 3) 

 

Qui surti de Barcelona i rodalies 

10:00 h 

 

El Pont del Clop 
havent esmorzat 

A la carretera LV-4011 

42º04.410’N 001º26.145’E 

Itinerari amb cotxe 

Solsona, entre el Km 101 i 100 de la C-26  a 2 Km de la sortida de Solsona agafar la LV-

4011 fins al Pont del Clop 

 A la tarda per anar a Peramola LV-4011, C-26, C-14, Nuncarga, Peramola. 

 

Itinerari de l’excursió dintre de l’Espai Natural Protegit de Ribera Salada: El Pont del Clop (613m) – 

pista (725m)- carretera (717)- Font dels Jonquerons (708m)- Turó de Pregon (737m)- La torre de 

Montpol (775m)- tanca (848m) – La casa del Riu Fred (648m) – tanca (848m)- Aigüesjuntes 

(648m)- Bosc de les Venceses (775m)- El Clop (718m)- Pont del Clop (613m). 

 

Ascens acumulat: 481m.  Recorregut: 12.44 Km. Temps total: 5 hores, sense aturades. 

 

Característiques: pistes de muntanya i corriols, un petit tram de carretera. El desnivell positiu 

ve repartit en tres trams de manera que es fa més amigable que si fos tot seguit. 

   

http://www.flickr.com/photos/cmagov/3462425447/in/set-72157615601115206/lightbox/


 

Diumenge, 28 d’abril de 2019 

Torrent de Peramola-ruta del Corb-Peramola  

 

9:00 h. Esmorzar 

9:30 h. Els cotxes porten els i les caminants a la pista del Torrent de 

Peramola deixant a Peramola els precisos per portar conductors 

i/o conductores al finalitzar l'excursió 

42º03.926’N 001º15.526’E 

9:45 h comença la caminada 

 

ITINERARI AMB COTXE:. 

 Llançadora de Peramola a pista del Torrent de Peramola, 1.5 Km*2 

 

Itinerari de l’excursió: Pista al Torrent de Peramola (664m)– Coll de quatre camins (811m)- 

Balma del Corb (895m)– Coll de Mu (879m)– Volta al Corb (912m)– Coll de quatre camins 

(811m)– Roc de Nerola (650m)– Casa de Nerola (603m)- Peramola (573m). 

 

Desnivell acumulat: 243m. Recorregut: 9.3 km. Temps estimat: 3:00 hores més aturades. 

Donat que es diada electoral mirarem d’arribar a dinar d’hora per sortir aviat. 

 

Característiques: Pista de muntanya i corriols.  

 

Preparació: Líria Benito, Neus Olive i Xavier Campmany 

  

QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS 

Per a l’organització dels cotxes i la reserva de places a la fonda contacteu amb 

en Xavier Campmany, per correu electrònic  <xcampm@gmail.com> . També podeu fer-ho 

per telèfon 93 205 07 40. 

Feu-ho abans de dilluns, 22 d’abril, a les 10 h. de la nit. Trameteu un missatge clar i concís, 

tot indicant quin dia o dies hi anireu i si podem disposar del vostre cotxe. 
 

Anexes 

Fotos preparació 

Track dissabte 

Track Diumenge 

mailto:xcampm@gmail.com
https://www.flickr.com/photos/cmagov/albums/72157707562504464
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/el-pont-del-corp-la-torre-montpolt-casa-delriu-fred-aiguesjuntes-34057681
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/torrent-de-peramola-ruta-delcorb-peramola-34057796

