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Llacs, rius i
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nens

Flora i
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Català

Les fonts de Peramola
(Camí de les Fonts)
Passejada de caire històrico-cultural pels carrers de
Peramola i el Camí de les Fonts
Peramola, Alt Urgell, Lleida, Catalunya, Espanya
Dificultat

Baixa
0:37h

Temps total efectiu
Distància total

1,6 km
50m

Desnivell acumulat
Altitud màxima

583m

Altitud mínima

553m

Punt de sortida / arribada Plaça Josep Roca de Peramola
Població més propera

www.rutespirineus.cat

|

info@rutespirineus.cat

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

itinerari

inici / final

sentit de la ruta

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)
Punt de pas

Temps

Altura

Latitud

Longitud

1

Plaça Josep Roca de Peramola

0:00h

568m

42.0570892º

1.2677180º

2

Font del Gat

0:02h

572m

42.0576889º

1.2680849º

3

Safareig de Peramola

0:04h

573m

42.0585689º

1.2673259º

4

Trencall a l’esquerra “Camí de les Fonts”

0:05h

575m

42.0587935º

1.2665256º

5

Desviació dreta (senyalització)

0:11h

575m

42.0587640º

1.2627499º

6

Espai Miquel Martí i Pol

0:15h

575m

42.0591390º

1.2627329º

7

Font del Cristo i Font del Poble

0:17h

580m

42.0594790º

1.2620540º

8

Font del Caner

0:22h

573m

42.0583529º

1.2629850º

9

Font del Mig

0:27h

553m

42.0580919º

1.2644700º

10 Font i pont romànic de la Vila

0:32h

555m

42.057707º

1.2653089º

1

0:37h

568m

42.0570892º

1.2672479º

Plaça Josep Roca de Peramola

Sistema de coordenades geogràfiques. Datum Europeu 1950
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INTRODUCCIÓ
Itinerari circular d’1,6 km de longitud que transcorre pels mateixos carrers de Peramola i per alguns
trams de camí de terra ample, còmode i ben senyalitzat.
Aquesta tranquil·la i agradable passejada ens permet descobrir el casc antic del poble de Peramola -cases
centenàries, carrerons estrets i una plaça preciosa- i l’anomenat “Camí de les Fonts”, un itinerari senyalitzat
que ens acosta a diverses de les moltes fonts d’aigua que hi ha a Peramola.

EL MILLOR D’AQUESTA RUTA
Les moltíssimes fonts naturals que hi ha a Peramola i al seu entorn.
Els diversos espais magníficament condicionats que trobem mentre fem el “Camí de
les Fonts”.
Passejar pels carrers de Peramola i descobrir els seus racons, els seus antics edificis,
la seva història i les seves llegendes.

MÉS INFORMACIÓ
DURADA: Mig dia
TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 0:37h en total: 0:05h des de la plaça Josep Roca fins al punt
d’inici del Camí de les Fonts, 0:27h per recórrer tot el Camí de les Fonts i arribar fins al pont romànic de la
Vila i 0:05h per anar des d’aquest punt fins a la plaça Josep Roca altre cop.
DESNIVELL ACUMULAT: 50m
DIFICULTAT TÈCNICA: Baixa. Es tracta d’una excursió fàcil i apta per a tothom.
ÈPOCA: Tot l’any. Les èpoques en que les fonts brollen amb més intensitat són la primavera i la tardor. A
l’estiu o en períodes de sequera poden assecar-se completament.
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, espais per jugar i descansar, panells explicatius).
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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.

NO ET PERDIS...

SABIES QUE...

La Plaça Josep Roca -antigament coneguda
com la Plaça Nova o la Plaça Major-, que és
el centre neuràlgic de Peramola i el lloc on
se celebren la majoria de festes locals. Cal
destacar alguns edificis com Cal Ribó (s. XVII)
o l’església de Sant Miquel Arcàngel (s. XIV).

En el “Diccionario geográfico-estadísticohistórico de España y sus posesiones de
ultramar” (Pascual Madoz, 1850) consta que a
Peramola hi havia més de 200 fonts repartides
pel seu terme municipal? Els peramolins Alfred
Montserrat i Antoni Ferragut n’han elaborat
un inventari detallat i actualitzat que es pot
consultar al blog Fonts de Peramola.

RECORREGUT
Des de la 1 plaça Josep Roca de Peramola (0:00h - 568m) agafem el carrer Frederic Ribó en direcció a
l’entrada del poble. Mot aviat arribem a l’anomenada 2 Font del Gat (0:02h - 572m), la primera font de les
moltes que ens trobarem al llarg d’aquest itinerari. Deixem enrere aquesta font i gairebé immediatament
arribem al 3 safareig de Peramola (0:03h - 573m). En aquest punt hem de seguir cap a l’esquerra (NO),
en direcció a Cortiuda. Després de caminar uns 80m, ens trobem amb un 4 trencall a l’esquerra (0:05h
-575m): és el “Camí de les Fonts”. Un panell explicatiu ens mostra l’itinerari que seguirem i ens dóna
algunes explicacions.
El camí, que és molt agradable, comença a remuntar el barranc de Peramola. Seguim avançant fins a un
pont. En aquest punt el camí fa un gir de quasi 180º a l’esquerra i just després hi ha una 5 desviació
a la dreta (0:11h - 575m). Si seguíssim recte avall (esquerra) tornaríem a Peramola per l’altra banda del
barranc, és el camí que seguirem després, però abans anirem a visitar algunes fonts que queden barranc
amunt (NO). Per tant, nosaltres ara agafem la desviació de la dreta i pugem fins a la carretera. Resseguim
la carretera enrere durant uns metres (cap a la dreta) i aviat trobem un caminet a l’esquerra. L’agafem. Ens
porta fins a 6 l’Espai Miquel Martí i Pol (0:15h - 578m) on hi ha la Font d’en Vila.
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MIQUEL MARTÍ I POL I PERAMOLA
El poeta Miquel Martí i Pol passava algunes temporades a Peramola. L’Espai Miquel
Martí i Pol s’ha erigit en memòria del conegut poeta català. En aquest espai hi ha una
pedra, obra de l’escultor Toni Comella, amb un poema de Martí i Pol gravat.

Deixem enrere l’Espai Miquel Martí i Pol i continuem avançant torrent amunt. Aviat arribem a una antiga
sínia. Encara uns metres més amunt, hi trobem la 7 Font del Cristo i la Font del Poble (0:17h - 580m).
Pel mateix camí, retornem al punt on abans hem creuat el barranc i baixem fins al camí que abans havíem
deixat enrere. Avancem ara pel marge dret del barranc fins a la 8 Font del Caner (0:22h - 573m). En
aquest punt hi trobem una àrea de descans i diversos panells amb imatges i explicacions sobre la flora
i la fauna de l’entorn. Seguim torrent avall i no triguem en arribar a la 9 Font del Mig (0:27h - 553m).
En aquest punt encara hi trobem restes de “La Manteguera”, una antiga indústria fundada l’any 1925 per
cinc famílies de Peramola on s’elaborava la mantega i el formatge “Pirineus”. Continuem el nostre camí
i arribem a la 10 Font i el pont romànic de la Vila (0:32h - 555m). Creuem el pont i trobem una pista
esportiva descoberta. La rodegem per la seva dreta i a continuació pugem pel camí de la dreta fins al
casc antic de Peramola. Rodegem un mur de pedra i seguim per un carrer estret fins a la bonica 1 plaça
Josep Roca (0:37h - 568m).

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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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

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.
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