Des de la serra de Peracalç es té una vista
magnífica del pla de Corts. D’esquerra a dreta,
hi ha els pobles de Cabestany, Montcortès, Bretui
i Peramea. També s’hi albira l’estany de Montcortès [al mig]. La tercera panoràmica recull el pla
de Corts vist des de la serra de Cuberes, amb
Peramea i Gerri de la Sal (en primer terme).

RUTA

Dòlmens i sarcòfags medievals
Sortim del poble de Peramea per la carretera en direcció a Bretui.
Dos-cents metres més avall a mà esquerra (sota el senyal que indica en
direcció a Llaràs) hi ha un croquis de l’itinerari. En poc temps arribem
a la font de Sant Cristòfol. Ens fixem en la pica de la dreta: és un antic
sarcòfag medieval. Poc després passem pel dolmen de la Cabana de la
Mosquera, datat en l’edat del bronze. Es troba al mig d’un camp, amagat
de la pista per un bosquet d’alzines. Per continuar l’itinerari, cal tornar
enrere fins a agafar la pista que indica direcció Pujol. Just on acaba la
pista i comença l’antic camí de ferradura de Pujol, trobem la creu de
terme, del segle xvii. Es troba damunt d’una paret de pedra. Cal seguir el
camí fins que ens aboca a la carretera asfaltada de Pujol. A mà esquerra
hi ha la indicació del camí que baixa a Cortscastell. El poble medieval
(avui amb una sola casa habitada) s’arraulia al peu d’una penya impressionant, al capdamunt de la qual s’aixecava la fortificació. Poc més amunt
del poble, al peu de l’itinerari en direcció a Montcortès, hi ha la capella
romànica de Santa Anna, del segle xii. De seguida arribem a Montcortès
i, en un quart d’hora més, ja som a l’estany del mateix nom. És d’origen
càrstic i conforma un espai declarat d’interès natural.
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