
 
 

UEC DE MATARÓ 
ALT URGELL 

10 i 11 de maig 

 

 

 

Serres del Corb i Sant Honorat (1068m) 

 

 

Serra de Sant Honorat des de Sant Salvador del Corb 

 

 

Balma de la Casa del Corb 

 

Sant Salvador del Corb 

 
 

Mare de Déu de Castell-Llebre 

 

Serra de Sant Honorat  

 

Dies: 10 i 11 de maig de 2014 

Situació: Les Serres de Sant Honorat i del Corb estan situades al prepirineu de l’Alt 
Urgell, molt a prop del Pantà d’Oliana. El material i l’aspecte recorden Monserrat en 
petit. 

 

Hora i punt de trobada:  

Dissabte 10 a les 9 del matí des del pàrquing de Renfe de Mataró. 

 

Aproximació: 

Mataró → B40 → A7 → Sabadell → Terrassa →  Manresa → Cardona → Solsona → 
Oliana → Hotel Can Boix (direcció Peramola) 
 

 



Descripció de la sortida: 

Recorregut circular en dos dies passant la nit a la casa del Corb. 

 

Dissabte 8: deixem el cotxe a l’hotel Can Boix i pujarem a la casa del corb a 
través d’un sender que passa pel Bosc de l’Hostal. Després de dinar i descarregats 
pujarem a veure l’ermita de Sant Salvador del Corb.  

Desnivell i temps de incloent la pujada a l’ermita: 400m de pujada i 100m 

de baixada, temps aproximat sense parades de 3h 

 

Diumenge 9: sortint de la casa del corb passarem pel Coll de Mu i continuarem pel 
vessant sud de la Serra de Sant Honorat, on trobarem alguns trams més estrets i 
exposats al pendent. En cap cas s’ha de grimpar i es va a peu pla. De totes 
maneres portarem un cordino per generar confiança a qui ho necessiti. Després 
farem el cim de Sant Honorat i retornarem a l’hotel passant per l’ermita de la Mare 
de Déu de Castell-Llebre. Disfrutarem d’una vista fantàstica a banda i banda de la 
serra, amb vistes al Pantà d’Oliana i el riu Segre. 

Desnivell i temps: 200m de pujada i 500m de baixada, temps aproximat 

sense parades de 4h 

 

 

On es dorm: a la casa del Corb, porteu una bona màrfega i sac de dormir. És una 
antita casa/bruma que ara serveix de refugi lliure. 

 

Què cal portar: sac, màrfega, roba d’abric (pel vespre), botes de muntanya, 
crema solar, barret,.... i sobretot menjar i aigua pels dos dies, ja que d’aigua no en 
trobarem!!! 

 

Reunió informativa: dimarts 6 de maig de 2014 a les 20:30 a local social de la 
UEC 

 

Organitza : Roser Colomer i suport tècnic de Toni Aniento. Telèfon: 937982189, e-
mail: rcolomer@caldetes.cat, a_aniento@hotmail.com 

 

Socis/sòcies gratuït. No socis/sòcies 3 € que es destinen a les activitats que 
organitza l’entitat. Els/les vocals a càrrec de les sortides fan una activitat de 
voluntariat no remunerada. 
 
 
Inscripcions: 
UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DE MATARÓ 
carrer Nou, 29 - 08301 Mataró - 93 796 14 30  
uecmataro@telefonica.net 
 



 

 

Mapa i perfil: 

 

 

 

 

 


