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Ruta circular per la serra de Sant Honorat
Excursió a la Roca de Sant Honorat,
el Roc de Rombau i l’església de Castell-llebre
Oliana, Serra de Sant Honorat, Alt Urgell, Lleida
Dificultat

Mitjana
3:45h

Temps total efectiu
Distància total

9,6 km

Desnivell acumulat

620m

Altitud màxima

1.068m

Altitud mínima

580m

Punt de sortida / arribada Hotel Can Boix de Peramola
Població més propera

www.rutespirineus.cat

|

info@rutespirineus.cat

Peramola
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Muntanya d’Alinyà. 1:20.000. Editorial Alpina.
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PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)
Punt de pas

Temps

Altura

Latitud

Longitud

1

Entrada Hotel Can Boix

0:00h

583m

42.0704210º

1.2763620º

2

Trencall Sant Honorat

0:10h

640m

42.0742080º

1.2717250º

3

Coll de Sant Honorat

1:00h

976m

42.0815350º

1.2759160º

4

Mirador Roc de la Presó

1:05h

1.010m

42.0824560º

1.2741710º

5

Paret arcada de pedra

1:15h

1.040m

42.0825480º

1.2720900º

6

Capella de Sant Honorat

1:20h

1.060m

42.0826660º

1.2709640º

7

Extrem N de la Roca de Sant Honorat

1:25h

1.065m

42.0845710º

1.2707300º

8

Trencall Roc de Rombau

1:55h

940m

42.0792630º

1.2815120º

9

Mirador Roc de Rombau

2:05h

950m

42.0762760º

1.2794150º

10 Trencall pista - corriol

2:35h

848m

42.0818830º

1.2818570º

11 Cadena i trencall Castell-Llebre

2:50h

725m

42.0859470º

1.2859950º

12 Església de Santa Maria de Castell-Llebre

3:00h

678m

42.0850620º

1.2892340º

1

3:45h

583m

42.0704210º

1.2763620º

Entrada Hotel Can Boix

Sistema de coordenades geogràfiques. Datum Europeu 1950

EL MILLOR D’AQUESTA RUTA
Les magnífiques vistes de les que gaudim al llarg de la ruta.
La verticalitat dels cingles, a la vegada coronats per amplis altiplans.
Una ruta circular i molt variada, on cada indret ens ofereix una nou atractiu.
La ubicació privilegiada de l’església de Santa Maria de Castell-llebre, dalt d’un
penya-segat.
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INTRODUCCIÓ
Excursió circular de 9,6 km de longitud per la serra de Sant Honorat. El punt de sortida i arribada de
la ruta és l’hotel Can Boix de Peramola. El primer tram de l’itinerari avança per un corriol fins al coll
de Sant Honorat; aquest és el tram més dur de tota la ruta. Des del coll de Sant Honorat arribem fins
al capdamunt de la Roca de Sant Honorat -o Mola de Sant Honorat-. Per arribar-hi cal superar dos
trams curts de terreny rocós en pendent ascendent que no presenten dificultats. Retornem fins al coll
de Sant Honorat i a continuació ens dirigim cap al Roc de Rombau. Després d’admirar les vistes que
aquest ens ofereix, comencem el descens per pista de terra fins a l’església de Santa Maria de Castell-llebre donant la volta al Roc dels Moros pel seu costat N. Des de l’església, tanquem la circular
fins a Can Boix per una pista de terra que avança per la base del Roc dels Moros i del Roc de Rombau.
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.

NO ET PERDIS...

SABIES QUE...

Les grans quantitats de romaní i farigola que
ens anem trobant al llarg del recorregut.
El clima mediterrani d’aquesta zona del
Prepirineu afavoreix la presència d’aquestes
plantes aromàtiques.

El Roc de la Presó (o Picapoll) fou utilitzat
com a presó durant les guerres carlines?
Aquesta roca està rodejada per grans
precipicis i només disposa d’un únic pas per
accedir-hi, cosa que la feia ideal per a ser
utilitzada com a presó.

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). Seguim uns 3 km en direcció Peramola i arribem a la
desviació cap a l’hotel Can Boix. Seguim aquesta desviació i després de fer 1,2 km per pista asfaltada
arribem a l’entrada de l’hotel Can Boix. Just al costat de l’entrada, abans d’accedir al recinte i al marge
d’una pista de terra que surt a mà dreta, hi ha espai per estacionar tres vehicles. També podem estacionar
el cotxe en una zona oberta que hi ha al costat de la pista asfaltada uns 150m abans d’arribar a Can Boix.
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MÉS INFORMACIÓ
DURADA: Dia complet
TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 3:45h en total: 1:00h des del punt d’inici fins al coll de Sant
Honorat, 0:45h per visitar la Roca de Sant Honorat i tornar fins al coll, 0:20h des del coll fins al mirador del
Roc de Rombau, 0:55h des d’aquest punt fins a l’església de Santa Maria de Castell-llebre i 0:45h des de
l’església fins a Can Boix.
DESNIVELL ACUMULAT: 620m
DIFICULTAT TÈCNICA: Mitjana. Es tracta d’una excursió sense cap dificultat tècnica i apta per a tothom.
Entre el coll de Sant Honorat i la part alta de la Roca de Sant Honorat cal superar dos trams curts de
terreny rocós en pendent ascendent que no presenten dificultats. El desnivell a superar en tot l’itinerari
supera lleugerament els 600m.
ÈPOCA: Tot l’any.
MATERIAL: Res en especial.
CARTOGRAFIA:
· Muntanya d’Alinyà. 1:20.000. Editorial Alpina.
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC).
OBSERVACIONS: L’itinerari és adequat per fer amb nens: el camí és fàcil i presenta atractius molt variats.
Recomanem, però, vigilar i estar atents als cingles de la Roca de Sant Honorat i del Roc de Rombau. El
recorregut es pot fer en els dos sentits de la marxa, recomanem, però, el sentit aquí descrit perquè així
concentrem el tram més costerut i incòmode a l’inici de l’excursió i després podem gaudir tranquil·lament
dels meravellosos paisatges que el recorregut ens ofereix. L’itinerari està senyalitzat amb senyals verticals
de diferents formats, fites de pedres i alguna marca de pintura. Per aquells que ho prefereixin, també es
pot començar la ruta de Sant Honorat des de Peramola; en aquest cas, des del centre de Peramola cal
anar primer en direcció a l’ermita del Roser, a continuació cap a la casa de Nerola i finalment cap a l’hotel
Can Boix (a uns 2,5 km de Peramola).

RECORREGUT
Comencem la ruta a 1 l’entrada de l’hotel Can Boix (0:00h - 583m) de Peramola. Des d’aquest punt
podem veure l’hotel Can Boix a davant nostre (NO), les parets de l’espectacular Roc de Rombau a la nostra
dreta (N) i, també a la nostra dreta (N), una pista de terra que és per la que al final de la ruta retornarem per
tal de tancar la circular. Comencem la ruta. Creuem el pas d’entrada a l’hotel i agafem el camí asfaltat que
el rodeja pel seu costat dret (N). Hem d’arribar fins a l’extrem oposat de l’hotel al que ens trobem ara. Un
cop arribem a l’extrem NO de l’hotel, agafem una pista de terra que surt en direcció NO. Deixem un dipòsit
de formigó que recull les aigües del torrent de Font Viva a la nostra esquerra. Fem uns 50m per aquesta
pista i arribem a una bifurcació. Cap a l’esquerra la pista continua en direcció a Peramola i a la Roca del
Corb. Nosaltres hem d’agafar el caminet que surt recte cap endavant -en direcció NO- tot seguint el
torrent de Font Viva. Un senyal ens ho indica: “Sant Honorat” i “Clot de la Font Viva”.
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El camí va remuntant el barranc. Si ha plogut recentment, hem de vigilar amb les roques humides. Arribem
a un punt 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 Font Viva a la nostra esquerra en tot moment.
Una petita canalització de plàstic ens acompanya durant uns cent metres. Aviat arribem al 2 trencall
de Sant Honorat (0:10h - 640m). En aquest punt deixem enrere el camí de la Font Viva, que continua
torrent amunt en direcció NO, i agafem el camí que surt a la dreta en direcció N cap a Sant Honorat. Una
senyalització ens ho indica: “Ruta de Sant Honorat”.
Ara comencem el tram més exigent de tota la ruta. Durant els propers 1,5 km -fins arribar al coll de Sant
Honorat- haurem de superar un desnivell positiu de més de 330m. Seguim el camí que puja cap a la zona
coneguda com “les Esplugues” fent vàries ziga-zagues. Creuem el barranc i avancem pel costat d’una
gran roca. En aquesta zona s’han trobat restes d’assentaments humans que daten de l’edat del bronze.
Seguim avançant i arribem a un punt on el camí s’allunya del barranc i puja en direcció NE cap al llom d’un
turonet secundari. Hem de seguir en tot moment les fites de pedres que ens ajuden a identificar el camí. A
poc a poc, a mesura que anem guanyant altura, comencem a tenir unes millors vistes de l’entorn. Un cop
arribem al llom del turonet, avancem per una zona més oberta i de terreny rocós. Arribem a una bifurcació
(0:50h). A la nostra esquerra (O) hi arriba un camí que rodeja tota la Roca de Sant Honorat per una cornisa
fins al coll de Mu i la Roca del Corb. Nosaltres no l’hem d’agafar, hem de seguir recte (N) muntanya amunt
cap al coll de Sant Honorat. Fem els últims metres de pujada forta i aviat assolim el 3 coll de Sant
Honorat (1:00h - 976m).
Les vistes que tenim des del coll són espectaculars. Al S hi veiem el pantà de Rialb, l’extrem meridional de
l’Alt Urgell i les terres de la Noguera. Al NE hi podem observar el pantà d’Oliana i la serra de Turp. A l’O les
Roques de Sant Honorat i les parets del Picapoll o Roc de la Presó -a on ens dirigirem a continuació-. Des
del coll de Sant Honorat agafem la pista que continua en direcció O cap a les Roques de Sant Honorat
(un senyal ens ho indica). Creuem una zona on la farigola i el romaní hi són abundants i després de fer un
gir a la dreta arribem al final de la pista per la que avançàvem. Des d’aquest punt, agafem un petit corriol
que surt en direcció N-NE i després de fer uns 40m arribem al 4 mirador del Roc de la Presó (1:05h
- 1.010m). Ens trobem en una atalaia des d’on gaudim d’unes vistes espectaculars del pantà d’Oliana i
el massís de Port del Comte (NE) i del pantà de Rialb (S) just als peus de l’anomenat Picapoll o Roc de
la Presó -nom que li ve donat perquè durant les guerres carlines aquesta gran roca fou utilitzada com a
presó natural-.
Tornem a fer uns 40m fins al final de la pista i des d’aquí agafem ara el camí que continua en direcció NO
cap a la Roca de Sant Honorat. Creuem un petit bosquet i superem un petit tram rocós on, si ho necessitem,
ens podem ajudar amb les mans. Seguim les fites de pedres i el camí s’endinsa en un altre bosquet. El
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creuem i arribem a un segon tram rocós que està coronat per una 5 paret amb una arcada de pedra
(1:15h - 1.040m). Hem de superar aquest tram tot seguint les fites de pedres i arribar al capdamunt de
l’arcada. Un cop ho hem fet, ja estem al capdamunt de l’altiplà de la Roca de Sant Honorat o Mola de Sant
Honorat. Trobem un senyal metàl·lic que ens ho indica. Creuem l’altiplà en direcció N fins que arribem al
cingle. Les vistes són meravelloses: podem veure l’extrem N de la mola sobre la que ens trobem i uns
precipicis de més de 250m de caiguda.
Des d’aquest punt, girem a l’esquerra en direcció O i al cap d’uns 50m arribem a les restes de la 6 capella
de Sant Honorat (1:20h - 1.060m). D’aquesta capella només en queden algunes parets i un gravat al marc
de pedra de la porta amb una data: 1725. Des de la capella ens dirigim ara cap a l’extrem N de la Mola
de Sant Honorat. Caminem uns 250m, primer en direcció NO i després en direcció N, tot admirant aquest
espectacular altiplà. Aviat arribem a 7 l’extrem N de la Roca de Sant Honorat (1:25h - 1.065m). Ens
trobem en un indret espectacular! Als nostres peus hi tenim un precipici completament vertical de més de
250m de caiguda. En direcció S-SE hi veiem el Picapoll o Roc de la Presó i la part central de la Roca de Sant
Honorat. En direcció N hi tenim la serra d’Aubenç -que queda separada d’on ens trobem ara pel torrent
de les Caubes- i l’omnipresent pantà d’Oliana. Al NE, podem observar-hi la serra d’Aubenç i, per sobre
d’aquesta, els pics més elevats de la serra del Cadí i del massís de Port del Comte. I si girem completament
la mirada, en direcció O-SO, podem identificar, a la llunyania, la particular silueta del Montsec.
Després de passejar-nos per aquest preciós altiplà penjat a més de 1.050m d’altitud, emprenem el camí
de tornada fins al coll de Sant Honorat (1:45h). Des del coll, deixem a mà dreta el camí pel que abans hem
pujat i ara seguim la pista de terra que continua en direcció E -indicació de “Serra de Cavallars”-. Primer
fem uns metres en lleugera pujada i tot seguit comencem una forta baixada (en direcció SE). Ja veiem a
davant nostre el Roc de Rombau, on el camí ens porta sense pèrdua. Després de la baixada, ascendim
uns metres i arribem al 8 trencall del Roc de Rombau (1:55h - 940m). Seguim el camí de la dreta, que
s’enfila en direcció S-SO pel llom del Roc de Rombau; un senyal vertical ens ho indica: “Ruta de Sant
Honorat – Roc de Rombau”. Fem uns 400m, primer en lleugera pujada i després en lleugera baixada i
arribem al 9 mirador del Roc de Rombau (2:05h - 950m). Novament ens trobem en un indret privilegiat.
Les vistes en direcció S (el sud de l’Alt Urgell, el Solsonès i la Noguera) són espectaculars. També veiem
el poble d’Oliana i, just als nostres peus, l’hotel Can Boix de Peramola, el punt d’inici de la nostra ruta. I si
girem la mirada cap a l’O, podrem observar la Roca del Corb i..., altre cop, l’inconfusible silueta del Montsec
a la llunyania!
Després de gaudir de les sensacionals vistes que ens ofereix el Roc de Rombau, tornem fins al trencall
del Roc de Rombau (2:15h) pel mateix camí. Ara agafem la pista que baixa en direcció N. Seguim, doncs,
la indicació vertical de “Castell-llebre”. Aquesta pista de terra baixa en fort desnivell i, després de fer un
parell de corbes tancades, arribem al 10 trencall pista - corriol (2:35h - 848m). D’aquest punt en surt un
antic corriol que ens portaria fent drecera fins a l’església de Santa Maria de Castell-llebre, però l’espès
sotabosc el fa quasi impracticable; seguim la pista, doncs. Seguim perdent altitud, primer avancem en
direcció NO i posteriorment en direcció NE. Aquest tram de camí ens ofereix unes bones vistes del pantà
d’Oliana, que tenim a davant nostre en tot moment.
Després de fer aproximadament 800m de baixada des del trencall pista - corriol, arribem a una 11 cadena
metàl·lica i un nou trencall cap a Castell-llebre (2:50h - 725m). Agafem la pista de la dreta, en direcció
S, tot seguint la indicació de “Ruta de Sant Honorat”. Seguim perdent altura i després de fer un parell de
corbes el camí arriba als peus de l’església de Santa Maria de Castell-llebre, que ens queda just al davant
(E). Des d’aquest punt, enfilem un camí empedrat que ens porta fins a l’església. Al cap d’aproximadament
100m arribem ja a la porta de 12 l’església de Santa Maria de Castell-llebre (3:00h - 678m). Aquesta
església romànica està situada a dalt d’un penya-segat i domina tot el congost del pantà d’Oliana. El seu
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nom deriva del llatí, “kastro-vetere”, que vol dir castell vell. L’església apareix documentada per primer
cop l’any 995, encara que l’edifici data dels segles XI i XII. El temple disposa d’una sola nau, un absis
semicircular i un bonic campanar de planta quadrada.
Des de l’església, desfem el camí fins que arribem altre cop als seus peus i continuem per la pista de terra
en direcció a Peramola (S). El camí és agradable i es fa còmodament. A poc a poc, cap endavant, se’ns
obren les vistes del poble d’Oliana i, si ens girem enrere, gaudim d’una de les estampes més característiques de l’església de Santa Maria de Castell-llebre, al capdamunt del penya-segat. Anem rodejant el Roc
dels Moros i el Roc de Rombau per la seva base SE. El camí va girant a poc a poc cap a la dreta, agafant
primer direcció SO i finalment una clara direcció O. Després de caminar uns 2,7 km des de l’església de
Santa Maria de Castell-llebre arribem altre cop a 1 l’entrada de l’hotel Can Boix (3:45h - 583m), punt
d’inici i final d’aquesta interessant i divertida ruta circular per la serra de Sant Honorat.

QUÈ MÉS PODEM VISITAR?
Nucli antic de Peramola i les seves fonts
Peramola és un municipi de l’Alt Urgell que compta amb aproximadament 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

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. 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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