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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     

Roca del Corb i Roc de Cogul 
des de Peramola
Excursió a la Roca del Corb -on visitem l’ermita de 
Sant Salvador del Corb i la Casa del Corb- i tornada a 
Peramola passant pel Roc de Cogul

Peramola, Alt Urgell, Lleida, Catalunya, Espanya

                        Notable

                                            3:45h

                                  10,1 km
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Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
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INTRODUCCIÓ
Itinerari circular de 10,1 km de longitud per la Roca del Corb i el Roc de Cogul. El punt de sortida 
i arribada de la ruta és el safareig públic de Peramola. Durant el primer tram de la ruta avancem 
per corriols i pistes fins arribar als peus de l’espectacular Roca del Corb. Pugem fins a l’ermita de 
Sant Salvador del Corb per un corriol en fort pendent. Després de visitar-la, tornem a baixar fins a la 
base de la Roca i, a continuació, ascendim al capdamunt de l’altiplà de la Roca del Corb; aquest tram 
requereix fer una grimpada per un terreny rocós que està equipat amb cadenes. Atenció!, si optem per 
fer aquesta pujada el grau de dificultat de la ruta augmenta a “Alta”; ara bé, podem obviar aquesta 
ascensió i prosseguir la ruta sense que aquesta perdi cap interès. Desfem la grimpada i descendim 
altre cop fins a la base de la Roca. La rodegem completament passant per la Casa del Corb, que és, 
sens dubte, un dels indrets més singulars de tot el Prepirineu català. Seguim per corriols i pistes fins 
al Roc de Cogul i, després d’admirar les grans vistes que ens ofereix, baixem altre cop cap a Peramola.

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.

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Temps Altura Latitud Longitud

        Safareig de Peramola 0:00h 573m 42.0585689º 1.2673259º

        Capella del Roser 0:03h 575m 42.0599904º 1.2699641º

        Casa Nerola / Trencall Grau de Porta 0:13h 615m 42.0662509º 1.2717030º

        Grau de Porta 0:28h 738m 42.0694330º 1.2693919º

        Quatre Camins 040h 811m 42.0702380º 1.2639889º

        Trencall de la Casa del Corb 0:50h 878m 42.0754509º 1.2623799º

        Trencall Sant Salvador del Corb 0:55h 878m 42.0773460º 1.2638100º

        Ermita de Sant Salvador del Corb 1:07h 940m 42.0760429º 1.2620230º

        Agulla del Corb 1:10h 955m 42.0760119º 1.2613399º

        Trencall Roca del Corb 1:25h 885m 42.0770140º 1.2616620º

        Cim de la Roca del Corb 1:45h 995m 42.0773059º 1.2579729º

        Corral del Corb 2:23h 893m 42.0761419º 1.2582730º

        Casa del Corb 2:30h 895m 42.0759353º 1.2594042º

        Creuament de camins 2:50h 813m 42.0673956º 1.2657226º

        Roc de Cogul 3:00h 885m 42.0652139º 1.2654460º

        Safareig de Peramola 3:45h 573m 42.0585689º 1.2673259º
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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. Arribem directament al safareig 
de Peramola, punt d’inici de la ruta, i que es troba just a la cruïlla entre el carrer Frederic Ribó i la carretera 
de Cortiuda (avinguda Roser Roca). Podem estacionar els vehicles sense problemes en aquests carrers.

Els paisatges, la història, la natura, la geologia,... tot en un mateix itinerari!

El tram de cornisa que rodeja la Roca del Corb pel seus costats occidental (O) i sud-

occidental (SO). Senzillament espectacular!

Les magnífiques vistes de Peramola, de tota la vall del Segre i de la serra de Sant 

Marc que ens ofereix el Roc de Cogul.

EL MILLOR D’AQUESTA RUTA

MÉS INFORMACIÓ

DURADA: Dia complet

TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 3:45h en total: 0:50h des del punt d’inici fins als peus de la 
Roca del Corb, 0:55h per visitar l’ermita de Sant Salvador del Corb i l’altiplà de la Roca del Corb, 1:15h per 
rodejar la Roca del Corb i assolir el cim del Roc de Cogul, 0:45h des d’aquest cim fins que arribem altre 
cop a Peramola.

DESNIVELL ACUMULAT: 680m

DIFICULTAT TÈCNICA: Notable. L’ascensió a l’ermita de Sant Salvador del Corb no presenta dificultats 
tècniques malgrat que el pendent és acusat. L’ascensió a l’altiplà de la Roca del Corb sí que presenta 
dificultats tècniques: cal grimpar per un tram rocós que està equipat amb diverses cadenes metàl·liques 
que hi ha col·locades estratègicament. Classifiquem aquesta ruta amb el grau de dificultat “Notable” 
perquè la ruta es pot fer igualment sense realitzar aquesta ascensió (grimpada); si ho volem així, només 
cal que anem resseguint la base de la Roca sense desviar-nos per pujar-hi -punt de pas 10-. La dificultat 
de la ruta considerant aquesta grimpada passa a ser “Alta”.

ÈPOCA: Tot l’any.
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Des del       safareig de Peramola (0:00h - 573m) sortim del poble per la carretera d’Oliana (NE). Després 
de caminar 100m, deixem la carretera enrere 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 (0:03h - 575m). Deixem la capella 
enrere i girem primer a l’esquerra i després a la dreta. Seguim en tot moment les indicacions de “Ruta del 
Corb”. Ens allunyem definitivament de les cases de Peramola caminant por un camí agradable i còmode 
que puja molt suaument. No triguem en arribar a les       ruïnes de la Casa de Nerola (0:13h - 615m), una 
antiga masia que actualment està abandonada. Deixem la casa a la nostra dreta 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. Molt 
aviat arribem a una bifurcació, nosaltres agafem el camí de l’esquerra en direcció al Grau de Porta/Ruta 
del Corb. 

El camí està en bon estat i ben senyalitzat. Després d’uns 15 minuts de pujada continuada, arribem finalment 
al         Grau de Porta (0:28h - 738m). Hem guanyat altura i si mirem enrere veiem els camps de Peramola, 
la plana de Peramola i la cua del pantà de Rialb. Per la dreta arriba el camí que puja des de l’hotel Can Boix 
de Peramola. Nosaltres continuem pel camí de l’esquerra en direcció a Quatre Camins / Roca del Corb. 
La pujada se suavitza. Avancem per un tram boscós fins que arribem a            Quatre Camins (0:40h - 811m), 
com el seu nom indica, un creuament de camins (pistes). A l’esquerra hi veiem la pista que ens portaria 
directament cap al Roc de Cogul, és el camí que seguirem després de tornada. Nosaltres ara hem de girar 
a la dreta i seguir per la pista que hi ha més a la dreta, en direcció a la Roca del Corb (N). Avancem per un 
camí ample i còmode. Passem pel costat del conegut forat del Corb situat a mà esquerra, una curiosa 
cavitat d’uns 50m de profunditat. 

RECORREGUT

SABIES QUE...

L’estança troglodítica de la Casa del Corb 
romangué habitada fins a principis del segle 
XX? Gràcies a la forma que fa la roca, amb una 
única paret ja s’aconseguia protegir una àmplia 
estança. A l’interior encara hi podem observar 
un forn de pedra i diverses habitacions.

NO ET PERDIS...

L’ermita romànica més petita de Catalunya: 
Sant Salvador del Corb. S’expliquen moltes 
històries i llegendes d’aquesta ermita. 
Segons una d’elles, a l’ermita hi vivia 
un escurçó que la protegia de lladres i 
delinqüents; el dia de Nadal, però, l’escurçó 
es tornava inofensiu i no picava.

MATERIAL: Res en especial.

CARTOGRAFIA:

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

OBSERVACIONS: L’itinerari està senyalitzat sobre el terreny amb el nom de “Ruta del Corb”. En algun punt 
també hi ha panells indicatius amb explicacions de la geologia, història, fauna i flora de la zona.
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Seguim pujant i ens anem acostant a la Roca del Corb. Arribem a la seva base just en el punt on hi ha el        
trencall de la Casa del Corb (0:50h - 878m) i un panell explicatiu que ens dóna informació de l’entorn. A 

l’esquerra hi ha un corriol que ens portaria fins a la Casa del Corb. No l’agafem, és el camí per on arribarem 
després de rodejar tota la Roca. Per tant, nosaltres continuem avançant per la pista (dreta) rodejant la Roca 
del Corb en sentit antihorari. A mà esquerra veiem una construcció a l’interior d’una balma a la que es 
pot accedir per un petit corriol (20m). Seguim avançant per la pista. Tenim la Roca de Sant Honorat just 
al davant i la vall del Segre amb els camps de Peramola a la nostra dreta. El panorama és espectacular. 
La pista va girant a poc a poc cap a l’esquerra i arribem al        desviament de Sant Salvador del Corb 
(0:55h - 878m). Agafem el corriol que surt cap a l’esquerra i puja en fort pendent. Anem seguint les fites 
de pedres fins que arribem a         l’ermita de Sant Salvador del Corb (1:07h - 940m), que està catalogada 
com l’ermita romànica més petita de Catalunya.

EL CASAMENT DE LA TERESETA DE LA CASA DEL CORB

Cap allà l’any 1905, la família que vivia a la Casa del Corb va voler casar la seva filla 

Tereseta amb un noi de Solsona, que també era d’una casa de pagès amb pocs 

recursos. Van preparar un gran àpat de celebració -cabrits rostits, botifarra, llom, conills, 

pernils, llonganisses, formatges, postres de tota mena, bon vi, mistela i ratafia- i van 

convidar a tots els parents i amics. Ja estava tot preparat per celebrar el casament, però 

el nuvi no es presentava... I després de molt esperar-lo, quan ja es feia tard, i amb el 

gran festí a punt, van decidir fer l’àpat i com a mínim gaudir del bon menjar que havien 

preparat. L’ambient era cada cop més eufòric, i quan anaven per les postres ja tothom 

ballava i cantava. I la núvia, passada ja la primera tristor, es va alegrar tant que ja picava 

l’ullet a un altre fadrí, parent llunyà. Tant es van agradar que amb el permís dels pares 

es van prometre aquell mateix dia i es van casar al cap de tres mesos. Llavors no van 

convidar a ningú, ja que no es podien permetre el luxe de gastar tant una altra vegada. 

Van viure molts anys en una casa de la contrada i van tenir tres fills. 

I què li havia passat al nuvi de Solsona que no es va presentar? Doncs es veu que havia 

encarregat un vestit nou de vellut expressament pel casament a un sastre d’Oliana. Va 

sortir de casa amb la roba que portava a sobre, tota apedaçada perquè no en tenia cap 

altra. Va pensar que quan arribés a cal sastre es trauria la roba vella i es vestiria amb el 

vestit de vellut. Quan el sastre li va demanar els diners pel vestit, el noi no en portava, 

pensava pagar més endavant quan en tingués. Però el sastre li va dir que sense diners 

no li donava el vestit. Ell va insistir argumentant que s’anava a casar i que no es podia 

casar pas amb la roba apedaçada que portava... Però el sastre li digué que ni parlar-ne i 

que ja podia marxar. El nuvi, avergonyit, se’n va tornar cap a casa seva. 

Extret del llibre “Fusta de Boix (Can Boix 1763 – 1992)”, Jesús Pallarès i Bach, 1992 

(Hotel Can Boix de Peramola)
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Després d’admirar les restes de la bonica ermita romànica, passem al cim de         l’Agulla del Corb (1:10h 
- 955m), que està situat just al costat de l’ermita. Des d’aquest punt gaudim d’unes vistes espectaculars de 
l’altiplà de la Roca del Corb (O) -de la que quedem separats per un profund barranc-, del Roc de Cogul (S) 
i de la plana d’Oliana (SE). Tornem fins a la base de la Roca del Corb i seguim rodejant-la en direcció O per 
la pista. Entrem en un tram de vegetació més densa i, en un gir que fa el camí cap a la dreta, a l’esquerra 
hi veiem un petit corriol que s’endinsa al bosc, és el      trencall cap a la Roca del Corb (1:25h - 885m). 
Atenció! L’ascensió a l’altiplà de la Roca del Corb requereix grimpar per un tram rocós que està equipat 
amb diverses cadenes metàl·liques. La dificultat de la ruta considerant aquesta grimpada és “Alta”. Si 
es vol evitar aquesta dificultat i continuar amb la ruta, només cal que continuem resseguint la base de la 
Roca en direcció al punt de pas número 12. 

Primer avancem per l’interior d’un bosc espès. Seguidament ens trobem una canaleta estreta. Pugem en 
fort pendent per aquesta canaleta, sense dificultats remarcables, i arribem a un collet que està situat just 
entre l’Agulla del Corb i la Roca del Corb. A les parets de la Roca del Corb, a la nostra dreta (O), hi veiem 
diverses cadenes metàl·liques instal·lades a la roca. Grimpem roca amunt amb l’ajuda d’aquestes cadenes 
i guanyem uns quants metres d’altitud. Un cop hem superat aquesta primera dificultat, flanquegem la 
Roca cap a la dreta (N). Just quan el flanqueig ens obliga a girar cap a l’esquerra per seguir rodejant la roca, 
grimpem altre cop amunt fins assolir l’altiplà de la Roca del Corb. Algunes fites desdibuixades ens ajuden 
a identificar aquest punt on hem de fer aquesta segona grimpada. Caminem per l’altiplà en direcció al  

cim de la Roca del Corb (1:45h - 995m). Tenim unes vistes espectaculars de la Roca de Sant Honorat, 
del vessant S de la serra d’Aubenç, de la serra de Boumort (Pallars Jussà) i de les terres de la Noguera. 

Desfem el camí que hem fet per pujar a la Roca del Corb i tornem, altre cop, a la base de la Roca. Seguim 
rodejant-la en sentit antihorari i aviat deixem a la dreta la desviació cap al coll de Mur. Aquest coll separa 
la Roca del Corb de la seva germana gran, la Roca de Sant Honorat. Nosaltres continuem avançant i 
rodegem l’extrem més septentrional (N) de la Roca del Corb. Arribem a la desviació cap al petit nucli 
de Cortiuda. No l’agafem, nosaltres seguim rodejant la Roca, ara pel seu costat occidental (O), fins que 
arribem al       Corral del Corb (2:23h - 893m), una construcció que es feia servir com a refugi pel bestiar. 
Deixem el corral enrere i seguim vorejant les espectaculars parets de la cara O de la Roca del Corb. 
Superem un tram on hi ha una cadena que ens ajuda a mantenir l’equilibri i arribem a l’habitatge troglodític 
de la        Casa del Corb (2:30h - 895m). Visitem la Casa pel seu interior, hi ha diverses estances i un forn 
per a coure pa molt ben conservat. La balma natural i l’aprofitament que se’n feia amb la construcció d’una 
única paret exterior és espectacular. 

Continuem la ruta per un corriol que ens porta fins al trencall de la Casa del Corb. Des d’aquest punt, 
desfem el camí que ja havíem fet a l’anada fins a Quatre Camins. En aquest encreuament de pistes, 
ara deixem a l’esquerra el camí per on hem pujat abans (Grau de Porta) i seguim recte cap al Roc de 
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Cogul, que tenim ben visible just a davant nostre. Arribem als peus del Roc de Cogul i ens trobem un 
nou  creuament de camins (2:50h - 813m). Nosaltres seguim pel camí que tenim recte endavant i 
que s’enfila cap al cim del Roc de Cogul sense pèrdua. Primer pugem per una pista ampla i després el 
camí es fa més estret. Finalment arribem al        Roc de Cogul (3:00h - 885m), que ens ofereix unes vistes 
privilegiades de Peramola, la vall del Segre i la serra de Sant Marc. Aquesta muntanya se situa just per 
sobre del nucli de Peramola i és una muntanya molt emblemàtica i simbòlica pels peramolins. 

Tornem enrere fins al creuament de camins. Ara agafem el camí que, baixant del Roc de Cogul, ens 
queda a la nostra dreta (E). Primer planegem, vorejant el Roc del Cogul, i després continuem en forta 
baixada fins a les rodalies de Peramola. Arribem a un camp d’oliveres, agafem una àmplia pista que hi 
ha a la dreta i entrem a Peramola per l’Avinguda Roser Roca (carretera de Cortiuda). Arribem de nou al  

safareig de Peramola (3:45h - 573m), punt d’inici i final d’aquesta sensacional excursió a la Roca del 
Corb i el Roc de Cogul.

¿QUÉ MÁS PODEMOS 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

Nucli antic de Peramola i les seves fonts

Peramola és un municipi de l’Alt Urgell que compta amb aproximada-
ment 400 habitants i també inclou els nuclis de Castell-llebre, Cortiuda, 
Nuncarga i Tragó. El topònim –Peramola- es deu a la gran mola de pedra 
que domina aquesta encantadora població i que es coneix com la Mola 
de Sant Honorat. Podem passejar pels seus carrers, descobrir els tresors 
romànics que ens ofereix o bé resseguir el Camí de les Fonts.

Coordenades GPS: 42.0571750º 1.2677496º
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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.

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

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
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Guies Web i Pdf gratuïtes 

Posem a la teva disposició guies web i PDF 

-rutes de senderisme i d’alta muntanya 

que et pots descarregar gratuïtament-, uns 

continguts de qualitat i fiables elaborats per 

professionals de la muntanya per tal que 

puguis descobrir els Pirineus al teu aire!

Sortides i excursions guiades 

Disposem d’un calendari de sortides 

organitzades o et podem preparar una 

proposta personalitzada a mida. Crestes 

i ascensions, naturalesa, parcs naturals, 

travesses,... Amb Rutes Pirineus descobriràs 

tots els secrets del Pirineu de la mà dels 

millors guies de muntanya!

Recomanacions Rutes Pirineus

Us recomanem els millors establiments que 

hi ha a prop de les rutes de senderisme i alta 

muntanya que us proposem a la web. Hotels, 

restaurants, museus, artesans, esports 

d’aventura,... tots revisats pel nostre equip 

perquè la teva experiència als Pirineus sigui 

inoblidable!

Serveis per a organismes i empreses 

Creem i elaborem continguts d’itineraris 

de senderisme i d’alta muntanya per a 

organismes i empreses (díptics, tríptics, 

format web, APP per a mòbils,...). També us 

oferim la possibilitat de patrocinar els nostres 

continguts i així promocionar-vos en diversos 

espais de la nostra web.

www.rutespirineus.cat | info@rutespirineus.cat

Descobreix tot el que t’oferim i viu 
els Pirineus com mai ho has fet!

RUTESPIRINEUS


