Fitxa excursió SECCIÓ DE MUNTANYA La Massa CCV

Indret: Ruta per la Roca del Corb i la Roca de Sant Honorat
Temps aproximació amb cotxe:

2 hores

Temps de caminar (orientatiu):

(tant si es va per Tàrrega com per Solsona)
Grau de dificultat: baixa, però hi ha trams

Data: 17.02.2013

4 hores 30 minuts (10 qmts.)
Desnivell: 490 mts.

que passen pel costat de precipicis
Responsables i telèfon de contacte: Rafa Batesttini 670 449 310
Anna Vives 93 753 31 19
Horari: 07:30 sortida de Vilassar de Dalt
09:45 arribada a Peramola
09:50 EXCURSIÓ: Can Boix (Peramola) – 0,15 Grau de Porta – 0,20 Roca del
Corb – 1 h. casa del Corb – 1,40 Sant Salvador del Corb – 2 h. Coll de Mur – 3 h.
La Presó – 3,15 h Sant Honorat – 4,30 h Can Boix (final excursió16:00)
18:30 arribada a Vilassar de Dalt
Material:
•

cal dur aigua perquè no n’hi ha amb tot el recorregut.

•

calçat adequat per a caminar per mitja muntanya

•

pals i gorra (si fa sol)

•

roba adequada segons previsió meteorològica

•

esmorzar i alguna cosa per picar

•

dinar

Itinerari: Darrera de Can Boix surt un camí que puja cap a Sant Honorat. Al cap de pocs
metres hi ha un encreuament. Cal agafar el camí de l’esquerra, i poc després el de la
dreta, que du a Grau de Porta. És un camí ben fressat, que puja força. A la Roca del
corb El camí planeja. Les formes de les roques –conglomerats de tipus montserratípresideixen el paisatge. Casa del Corb: Balma que va ser habitada fins al primer terç del
segle XX. Al seu interior es conserva un forn de pa. Davant nostre tenim la Mola de Sant
Honorat i les seves canals i cingleres de migdia. A sota, una àmplia cornisa per la qual
caminarem després. Sant salvador: Prenem a l’esquerra el corriol que s’enfila en forta
pujada fins a Sant Salvador del Corb, petita capella romànica situada a l’esquerra de

l’agulla de la Roca del Corb. La vista bé val la pujada. Coll de Mur: Arribem al preciós coll
que enllaça les serres del Corb i de Sant Honorat. Una sirga ens ajuda a superar un
primera cornisa però després en vindran més sense aquesta ajuda, que té un efecte més
psicològic que pràctic. El tram que encetem transcorre entre les cingleres de migdia de la
Mola de Sant Honorat i el profund torrent de la Font Viva. És un dels trams més bonics
de la ruta. Algunes fites ens ajudaran a no perdre el camí. Iniciem la pujada per un corriol
que du al cim de Sant Honorat .Abans d’arribar a Sant Honorat passem per La Presó,
també coneguda com “Lo roc de Picapoll”. Va ser presó durant les guerres carlines. Des
de Sant Honorat Retornem pel mateix camí i seguim avall cap a Can Boix. Un corriol ben
fressat ens mena fins al peus de la cinglera i a la llera del torrent de la Font Viva.

Nº assistents: 12

Valoració: talment un magnífic indret de l’Alt Urgell, “una mena
de cel a la terra” com va descriure el poeta Miquel Martí i Pol

