
CASTELLET DE ROCAFESSA (704 m) 
 
 

 
 
0.00 h. Sant Martí de Llémena, 204 m. 
Creuem la riera per sobre un pont, girem a la 
dreta i poc després a l’esquerra. Arribem a can 
Nerós. 
 
0.10 h. Can Nerós. Passem entre els corrals i 
la casa i anem pujant per l’esquerra del torrent, 
agafem una pista i travessem el torrent, girem 
a l’esquerra per un corriol que s’enfila, seguim 
les marques vermelles. Enllacem amb una 
pista fins que passem per sota una linea 
elèctrica d’alta tensió, un corriol surt de sota la 
linea en direcció al cingle. Seguim pujant amb 
força. 
 
0.30 h. Clariana 350 m.   A la nostre dreta 
veiem un petit mirador, continuem pujant. 
 
0.45 h. Bifurcació.  Agafem el camí de 
l’esquerra que porta al pujant de la Cúrria i a la 
cova. El camí de la dreta es el que seguirem 
després d’anar a la cova. 
 
0.55 h. Bifurcació senyalada.  Estem sota el 
cingle, ens desviem a la dreta direcció a la 
cova seguint les marques, el camí de l’esquerra 
ens portaria damunt la carena per el pujant de 
la Cúrria. (Veure variant). 
 
0.57 h. Cova de Sant Martí o de Rocafesa, 
490 m.  És la cova més important del sistema 
càrstic de Sant Martí. Té una extensió de 4 
km². Aquesta cova és d’una complexitat 
laberíntica i amb blocs inestables. 
Desfem el camí fins a trobar la bifurcació del 
punt horari 0.45 

 
 
1.10 h.  Agafem el camí de l’esquerra en 
direcció Est, seguint el relleix sobre el cingle, 
(450 m)., més o menys planejant. Hem deixat 
les marques vermelles. 
 
1.40 h.  Tartera. La travessem sense perdre 
altura. 
 
1.50 h.  Bifurcació.  El camí de la dreta es el 
que ens portarà a la tornada a Can Peracaula. 
Seguim recte tot planejant, travessem diverses 
places carboneres, i deixem els corriols de la 
dreta, finalment ens decantem a l’esquerra i tot 
pujant amb força, passem entre uns grans blocs 
de pedra, som damunt el cingle a on trobem un 
filat, el travessem i el seguim en direcció Oest, 
sempre al costat del filat fins arribar en cinc 
minuts a un replà rocallós que ens queda a 
l’esquerra. 
 
2.15 h. Castellet de Rocafesa, mirador 704 
m.   Vistes de l’olla del volcà Banya de Boc, i 
una visió generosa de la vall del Llémena i els 
cims que l’envolten. 
Tornem enrera fins a la bifurcació 
 

 
 



2.35 h. Bifurcació (punt horari 1.50) Agafem 
el camí de l’esquerra que baixa en direcció est 
durant cinc minuts, deixem un corriol a 
l’esquerra i agafem el de la dreta que comença 
a baixar amb força, fins arribar a la font i 
captació d’aigües de can Peracaula, seguim 
baixant sense perdre el corriol i la manega 
d’aigua fins a trobar una pista que ens porta a 
Can Peracaula. 
 
3.05 h. Can Peracaula 320 m.  Davant la 
porta del mas, surt un corriol en direcció Oest 
per una de les feixes, trobem un camí i de 
seguida veiem un camp a l’esquerra, al final 
del mateix surt un corriol ben fressat que va 
perdent altura en direcció sud-oest. Desprès 
deixem un corriol a la dreta que s’enfila, veien 
un pou de glaç a la nostre dreta, trobem una 
pista, passem per sota de una linea de alta 
tensió i al cap de poc una bifurcació, agafem la 
de la dreta, podem anar a visitar l’ermita de 
Sant Nazari que en queda uns 100 m. a 
l’esquerra. Ermita de una sola nau, amb 
campanar de cadireta i dues columnes 
cilíndriques que sostenen un porxo. 
Passem al costat de can Jepanda, i seguim la 
pista principal. 
 
3.45 h. Sant Martí de Llémena 204 m.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIANT: 
 
Des de la cova, per el pujant de la Cúrria, i 
una vegada damunt la carena, travessem el 
filat i seguim cap a la dreta, i sense deixar-lo 
arribarem al mirador del Castellet. 
 

 
Pujant de la Cúrria 
 
 
 
 
 
 
 


