
PERAMOLA 

LA RUTA DEL CORB 
A la serra de Sant Honorat podem identificar-hi tres unitats ben 
diferenciades, d'est a oest: el Roc de Rombau (991m), les Roques de 
Sant Honorat (1.068m) i la Roca del Corb (995m). Aquesta ruta que us 
proposem aquí ens porta a descobrir la Roca del Corb, la més occidental 
de les tres. Durant l'itinerari ascendirem fins a l'ermita romànica de Sant 
Salvador del Corb -la més petita de Catalunya-, visitarem diverses 
balmes troglodítiques i caminarem pel capdamunt d'un espectacular 
altiplà rodejat de cingles vertiginosos. També descobrirem el Roc de Cogul, un excel·lent mirador 
que s'aixeca just per sobre del poble de Peramola. 
Itinerari:   https://www.rutespirineus.cat/rutes/roca-del-corb-i-roc-de-cogul-des-de-peramola.  
 
LA RUTA SANT HONORAT 
La ruta de Sant Honorat ens permet descobrir un dels paratges més 
espectaculars i alhora més desconeguts del Prepirineu català: la serra de 
Sant Honorat, un massís d'origen calcari que ens ofereix cingles 
vertiginosos, grans altiplans en altura i unes vistes privilegiades del sud 
de l'Alt Urgell -el pantà d'Oliana, la serra d'Aubenç, la serra de Turp i les 
terres del Grau d'Oliana-, del Solsonès i de la Noguera. Durant aquesta 
ruta ens enfilem a les Roques de Sant Honorat (1.068m) i al Roc de 
Rombau (991m), visitem les restes de l'antiga ermita de Sant Honorat, observem la peculiar 
silueta del Picapoll o Roc de la Presó i coneixem la bonica església romànica de Santa Maria de 
Castell-llebre, ubicada a dalt d'un penya-segat en un emplaçament privilegiat per sobre del riu 
Segre. 
Itinerari:    https://www.rutespirineus.cat/rutes/ruta-circular-serra-de-sant-honorat.  
 
PINTURES RUPESTRES A LA ROCA DELS MOROS 
Una de les primeres mostres de la presència humana per aquests 
territoris, i sens dubte, excepcional, correspon a les pintures rupestres 
del Roc de Rumbau, també conegut amb el nom de Roca dels Moros. Es 
va comunicar la seva existència el 1969, per part de F. Riart Jou, M. Bach 
Porredon i J. Bach Vila a Luís Diez Coronel, que va publicar les primeres 
dades dos anys després. Es tracta d’una cavitat amb manifestacions 
crencials abstractes dels grups neolítics (6500-3500 abans del present) 
és conegut amb el nom d’art esquemàtic. Traços digitals, circuliformes o anellats, i formes 
geomètriques més complexesconstitueixen el contingut essencial d’aquestes enigmàtiques 
mostres de la religiositat d’aquells grups productors. El seu valor com a expressió de la capacitat 
intelectual humana es va ratificar amb la seva inclusió al Patrimoni Mundial per la UNESCO (1998), 
màxim guardó adjudicat a una obra humana, sota la nomenclatura administrativa convencional 
d’Art Prehistòric de l’Arc Mediterrani de la Península Ibèrica. 
Mes informació:    https://ca.wikipedia.org/wiki/Roc_de_Rumbau.  
 
LA RUTA DE LES FONTS 
Passeig d’uns tres quarts d’hora de durada per un paratge ric en aigua, ocells 
i vegetació. Cal remarcar que el seu recorregut es troba senyalitzat així com 
les seves fonts, a més, també hi ha panells informatius sobre els ocells que es 
poden veure a la zona. Entre totes les fonts i indrets d’interès destaquen el 
pont de la Font de la Vila, les restes de l’antiga manteguera, a tocar de la Font 
del Mig, la Font del Caner, el racó dedicat al poeta Martí i Pol, amb la roda de 
la primera elevació d’aigua de la vila de Peramola, i les Fonts de Cristo i del 
Poble. 
Itinerari:    https://fontsdeperamola.wordpress.com/.  
Fonts de Peramola: https://fontsdeperamola.wordpress.com/.  
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EL ROMÀNIC 
La petita església de Sant Miquel de Peramola, situada al fossar de la vila, és un edifici d'una nau 
coberta amb volta de canó i arcuacions llombardes a l'exterior de l'absis i al mur sud. (Baixada 
de Sant Pere, Peramola). 
 
Santa Maria de Castell-llebre, situada al capdamunt d'un esperó rocallós, destaca pel seu 
campanar de base quadrada i finestres geminades. També destaca per les seves visites sobre 
l’Horta d’Oliana i l’embassament. Situat aprop de la presa del Pantà d’Oliana. 
 
Santa Llúcia de Tragó és especialment remarcable per la seva capçalera trevolada. 
 

            
 

Sant Miquel de Peramola  Santa Maria de Castell-llebre    Santa Llúcia de Tragó 
 
 
Mes informació al web de Turisme de Peramola http://turismeperamola.cat/ 

 
 
 
 
Documentació: http://peramola.ddl.net/; http://www.alturgell.cat/; http://es.wikiloc.com/; 
https://www.rutespirineus.cat/; https://fontsdeperamola.wordpress.com/; http://turismeperamola.cat/; 
https://ca.wikipedia.org/.  


