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RUTESPIRINEUS
Rutes de muntanya, senderisme i excursions

Dificultat    

Temps total efectiu     

Distància total     

Desnivell acumulat     

Altitud màxima     

Altitud mínima     

Punt de sortida / arribada    

Població més propera     

La Font Viva des de Peramola
Agradable passejada fins al brollador natural del Clot 
de la Font Viva

Peramola, Alt Urgell, Lleida, Catalunya, Espanya

                       Baixa

                                             1:40h

                                5,8 km

                                           144m

                                 678m

                                 568m

                                                   Plaça Josep Roca de Peramola

                                                Peramola

Català

Llacs, rius i 
cascades

Famílies 
i nens
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Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

itinerari sentit de la ruta inici / final
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PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Temps Altura Latitud Longitud

        Plaça Josep Roca de Peramola 0:00h 568m 42.0570892º 1.2677180º

        Antics safarejos de Peramola 0:03h 573m 42.0585689º 1.2673259º

        Capella del Roser 0:06h 575m 42.0599904º 1.2699641º

        Ruïnes Casa Nerola 0:16h 615m 42.0662509º 1.2717030º

        Trencall Font Viva / Sant Honorat 0:30h 610m 42.0720010º 1.2743210º

        Trencall Sant Honorat 0:38h 640m 42.0742540º 1.2717359º

        La Font Viva 0:50h 678m 42.0762823º 1.2672479º

        Plaça Josep Roca de Peramola 1:40h 568m 42.0570892º 1.2677180º
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Sistema de coordenades geogràfiques. Datum Europeu 1950

INTRODUCCIÓ
Itinerari de 5,8 km de longitud (anada i tornada) fins al Clot de la Font Viva. Primer sortim de Peramola 
creuant el veïnat del Roser i a continuació ens dirigim cap a la Casa de Nerola i l’hotel Can Boix de 
Peramola seguint un camí en bon estat. A les rodalies d’aquest hotel agafem un corriol estret que 
s’enfila pel fons del barranc de la Font Viva fins arribar al brollador natural que li dóna nom. La tornada 
es realitza pel mateix itinerari, ara en suau baixada.

La Font Viva és un brollador natural on l’aigua salta per entre les esquerdes de la roca coberta de molsa. 
El barranc de la Font Viva, que queda encaixonat entre les Roques de Sant Honorat i del Corb, és un dels 
punts més feréstecs i ombrívols de tota la serra de Sant Honorat.

COM ARRIBAR-HI EN COTXE

Des de la carretera C-14 (Oliana - Coll de Nargó), agafem la carretera LV-5118 cap a Peramola. Aquest 
trencall cap a Peramola el trobem just al costat d’un pont que fa la C-14 a sobre del riu Segre (3 km al N 
d’Oliana i 800m al S de la presa del pantà d’Oliana). Avancem 4,2 km per la carretera LV-5118 i arribem a 
un altre trencall, nosaltres ens desviem a la dreta seguint sempre les indicacions de Peramola. Deixem 
enrere a la nostra dreta el veïnat del Roser i entrem al nucli de Peramola pel carrer Frederic Ribó fins 
arribar a la plaça Josep Roca. Hi ha diversos espais habilitats per a estacionar-hi vehicles.
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SABIES QUE...

Antigament l’hotel Can Boix de Peramola 
s’abastia de l’aigua de la Font Viva? L’any 1897 
s’hi instal·là una canalització de fusta que 
dècades més tard fou substituïda per una 
de més moderna. Actualment, però, l’hotel 
s’abasteix de les aigües del riu Segre.

NO ET PERDIS...

Descansar i relaxar-se al Clot de la Font 
Viva; un indret que durant tot l’any se’ns 
presenta ombrívol i fresc. Antigament, durant 
els dies més calorosos, molts peramolins 
s’acostaven fins aquí per refrescar-se, llegir, 
estudiar, fer petar la xerrada,...
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MÉS INFORMACIÓ

DURADA: Mig dia

TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 1:40h en total: 0:30h des del punt d’inici fins al trencall Font 
Viva / Sant Honorat (rodalies de l’Hotel Can Boix de Peramola), 0:20h des d’aquest punt fins al brollador 
de la Font Viva. 0:50h per fer la tornada pel mateix itinerari.

DESNIVELL ACUMULAT: 144m

DIFICULTAT TÈCNICA: Baixa. Es tracta d’una excursió fàcil i apta per a tothom.

ÈPOCA: Tot l’any. L’època en que la font és més espectacular és d’abril a juny o després d’alguns dies de 
pluges.

MATERIAL: Res en especial.

CARTOGRAFIA:

Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

OBSERVACIONS: L’itinerari és adequat per fer amb nens: el camí és fàcil i presenta atractius diversos 
(aigua, flora i fauna i bons paisatges).

Veure com brolla i salta l’aigua per entre les roques cobertes de molsa després 

d’uns dies de pluja.

Anar remuntant a poc a poc el barranc de la Font Viva, que a mesura que anem 

avançant es va fent més estret, feréstec i ombrívol.

EL MILLOR D’AQUESTA RUTA
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Des de la        plaça Josep Roca de Peramola (0:00h - 568m) agafem el carrer Frederic Ribó en direcció 
a l’entrada del poble. Deixem enrere a mà esquerra la Font del Gat i quasi immediatament arribem al  

safareig de Peramola (0:03h - 573m). Al safareig girem a la dreta (NE) i sortim del poble per la carretera. 
Després de caminar uns 100m, deixem la carretera i pugem per un carrer que surt a mà esquerra i que 
creua el veïnat del Roser. Molt aviat arribem a la bonica          capella del Roser (0:06h - 575m). 
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RECORREGUT

LA CAPELLA DEL ROSER DE PERAMOLA

Segons s’explica a Peramola, a finals del segle XVI un sacerdot del poble que es 

deia Joan s’embarcà cap a Roma. A mitja travessia el sorprengué una gran tempesta. 

Llavors, enmig de llamps, trons, forts vents i onades gegants, en Joan prometé a la 

Mare de Déu del Roser que si aconseguia arribar a port faria construir una capella a 

Peramola en honor seu. El vaixell va arribar a destí sense problemes i el sacerdot va 

complir la seva promesa erigint aquesta capella. 

Font: Ajuntament de Peramola

Deixem la capella enrere i girem primer a l’esquerra i després a la dreta. Seguim en tot moment les 
indicacions de “La Font Viva”. Ens allunyem definitivament de les cases de Peramola caminant per un 
camí agradable i còmode que puja molt suaument. No triguem en arribar a les         ruïnes de la Casa de 
Nerola (0:16h - 615m), una antiga masia que actualment està abandonada. Rodegem la casa i seguim 
avançant en direcció N per la base del Roc de Cogul i del Roc de Nerola, que ens queden a la nostra 
esquerra. El camí està en bon estat i ben senyalitzat. Deixem enrere a l’esquerra un parell de corriols que 
ens portarien cap al Grau de Porta i seguim el nostre camí cap a la Font Viva. Després de fer una lleugera 
baixada arribem al          trencall de la Font Viva / Sant Honorat (0:30h - 610m). Tenim l’hotel Can Boix de 
Peramola a la nostra dreta i el caminet que nosaltres hem d’agafar a l’esquerra. 

LA FAMILIA PALLARÈS I L’HOTEL CAN BOIX

L’any 1763 els avantpassats de la família Pallarès van comprar la casa pairal de Can 

Boix i les terres que l’envolten -5 hectàrees de terra de cultiu i 93 hectàrees de roques 

i boscos- per 25 lliures catalanes (uns 0,41€ en moneda actual segons els seus propis 

càlculs). La família Pallarès visqué del conreu de les seves terres fins l’any 1931, quan 

Josep Maria Pallarès i Balagué, avi de l’actual director de l’hotel, va decidir arreglar la 

casa per poder rebre estiuejants de les ciutats que volien gaudir d’uns dies de descans 

a la muntanya. Actualment l’hotel Can Boix de Peramola s’ha convertit en tot un 

referent per la seva gastronomia i ostenta un gran prestigi com a 

allotjament de qualitat. 

Font: Hotel Can Boix de Peramola
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Seguim, doncs, el caminet que surt cap a l’esquerra i que remunta el barranc de la Font Viva en direcció NO. 
El camí va remuntant el barranc. Si ha plogut, cal vigilar amb les roques humides que poden presentar-se 
relliscoses. Arribem a un punt per on creuem el torrent i passem al marge esquerre (orogràfic) del barranc. 
Avancem per un terreny rocós on hi dominen el roure i el boix. Tenim el torrent de la Font Viva a la nostra 
esquerra en tot moment. Aviat arribem al        trencall de Sant Honorat (0:38h - 640m). Cap a la dreta 
surt un camí que ens portaria fins al coll de Sant Honorat. Nosaltres hem de continuar recte endavant tot 
resseguint el torrent de la Font Viva. 

Seguim avançant per un camí estret. Aviat, a l’esquerra hi veiem una passarel·la metàl·lica; si la creuem 
arribarem a un salt d’aigua (a uns 20m). Si ens hem desviat fins al salt d’aigua, tornem al camí i continuem 
barranc amunt, ens endinsem ara en una zona ombrívola. La vegetació és densa i abundant. Finalment 
arribem a l’anomenat         Clot de la Font Viva (0:50h - 678m). Ens trobem en un indret preciós, l’aigua 
brolla per entre les parets de roca cobertes de molsa i la vegetació és exuberant. Ens trobem just a la base 
del coll de Mur i encaixonats entre la Roca de Sant Honorat (N) i la Roca del Corb (O). 

Fem el camí de tornada seguint el mateix itinerari, fins que arribem altre cop a la        plaça Josep Roca de 
Peramola (1:40h - 568m). Durant el camí de tornada, gaudim de bones vistes del barranc situat entre les 
parets de la muntanya, amb els camps d’Oliana a l’horitzó. 
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QUÈ MÉS PODEM VISITAR?

Església romànica de Santa Llúcia de Tragó

Santa Llúcia és una església romànica d’una sola nau amb coberta de 
volta de canó i que sembla que fou construïda al segle XI. L’església és 
preciosa i des de la seva part posterior tenim unes molt bones vistes del 
riu Segre i del poble d’Oliana. Està situada a les rodalies del nucli de Tragó 
(en direcció sud).

Coordenades GPS: 42.0566212º 1.297450º

Ermita de Sant Andreu del Castell a Oliana

A un quilòmetre de la carretera principal, hi trobem l’ermita de Sant Andreu 
del Castell: una bonica capella romànica-llombarda que consta d’una 
única nau i un àpside semicircular. Situada a dalt del turó on s’ubicava el 
nucli antic del poble i molt lligada a la història de la vila primitiva d’Oliana, 
l’ermita, del s. XI, és considerada Bé Cultural d’Interès Nacional des de 
l’any 1949. 

Coordenades GPS: 42.0857821º 1.2995016º
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Totes les rutes han estat realitzades sobre el terreny per RUTES PIRINEUS. Les rutes poden variar molt 
en funció de l’època de l’any, de la neu i de les condicions meteorològiques. La senyalització (marques, 
panells, balises) que podem trobar al llarg de la ruta també pot variar amb el temps. RUTES PIRINEUS no 
es responsabilitza de qualsevol mal ús de les seves guies i recomana que cadascú sigui responsable i 
prudent a la muntanya. Així mateix, us convidem a documentar-vos amb llibres i guies especialitzades per 
complementar la informació aquí descrita. Tots els temps són efectius i prenen un caràcter orientatiu, no 
s’han tingut en compte les parades per petites que siguin. Per qualsevol suggeriment, RUTES PIRINEUS 
us convida a enviar un correu a info@rutespirineus.cat.

El Pou de Gel d’Oliana

De l’entrada sud d’Oliana en surt un camí que al cap de cent metres ens 
deixa al Pou de Gel. La singular construcció està situada a mig vessant 
d’un turó i resta totalment soterrada; s’hi accedeix per un túnel estretíssim. 
La visita, complementada amb plafons a mode d’exposició, ens permet 
aprofundir en la utilització d’aquest pou que temps enrere fou utilitzat per 
a conservar-hi glaç i neu. (Per visitar-lo cal contactar amb l’ajuntament: 
973 470 035)

Coordenades GPS: 42.0644535º 1.3176011º

Casa de la Vila d’Oliana

L’edifici on s’ubica l’Ajuntament d’Oliana és una obra de Fité & Mejón 
Arquitectes que es projectà l’any 1990 amb l’objectiu de construir “una 
casa de tots”, que transcendís les funcions pròpies d’un ajuntament i 
integrés espais separats habilitats per a les diverses associacions i clubs 
locals d’Oliana.

Coordenades GPS: 42.0661798º 1.3121053º


