és natura
és aventura

Serra
de Queralt
és natura
és aventura

Berga es troba a 713 metres
d’altitud sobre el nivell del mar,
a la falda de les serralades més
meridionals del Pre Pirineu català.
Als peus de la muntanya de
Queralt, muntanya que configura
el paisatge de Berga, protegint
la ciutat dels vents del nord.
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Cova de Can Mauri
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Espais recreatius Font Negra
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Pou de gel
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Caminades
Queralt, esdevé el centre
d’excursions del seu entorn. Des
de Queralt podem començar
l’itinerari del GR-107 (Camí dels
Bons Homes), el PR C-73 de
Berga a Sant Corneli i altres
senders locals que visiten fonts i
paratges naturals de les rodalies.
Des de Berga podem pujar al
santuari de Queralt a peu pel
solei, per l’obaga o inclús per Sant
Pere de Madrona.
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Un passeig recomanat

Des de l’església i seguint el
camí de la dreta que voreja la
muntanya trobarem la Font del
Bou que rep el nom de l’animal
que es va esgarriar i que fou
trobat pel pastor als peus de la
imatge de la Mare de Déu. A la
font hi ha la representació d’un
bou de la boca del qual hi surt
el broll d’aigua. Seguint el camí
assenyalat, arribarem a la capella
de Sant Joan i, més endavant,
donant el tomb a la muntanya, al
balcó de Garreta, des d’on podem
esplaiar-nos contemplant la ciutat
de Berga. En aquest indret hi ha la
cova de Sant Ignasi.
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El camí de l’obaga

Cal arribar al coll de Fumanya i
continuem fins a trobar els primers
aparcaments de la Font Negra i de
la Font del Guiu. Des d’aquesta última font, surt el corriol que s’enfila
per la muntanya just al costat d’un
petit pont sobre la riera, passem
per sobre el pont i continuem fins
arribar altra vegada a la carretera
de Queralt. Pocs metres més enllà
a l’esquerra continua el corriol.
És en aquest itinerari que podem
gaudir de diversos llocs d’interès,
com per exemple, el Pou de Gel
de la Font del Querot. Esmentar la
importància històrica del Pou de
Gel, que data del segle XVIII.
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El camí del solei

Sortim de Berga, des de la
mateixa plaça de Sant Pere,
pujarem pel Trencacames, i
després enfilarem el camí vell
de Queralt, a l’alçada de l’Hostal
Sant Marc. Un cop a la carretera
de Sant Llorenç de Morunys
agafarem la carretera que va a
Queralt i també als Rasos de
Peguera. A uns 2 Km trobarem
una casa i el coll de Fumanya.
Prenem un corriol que surt just
passada la casa i aquest ens

porta directament al Santuari de
Queralt. Al llarg del recorregut
anireu trobant un seguit de
capelles que us permetran un
recés en el vostre camí. Són les
capelles de Sant Jacint, Sant
Jaume i els Dolors.

El camí per Sant Pere
de Madrona
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Aquesta ruta ens porta a Queralt
passant per l’ermita romànica de
Sant Pere de Madrona.
Deixarem el cotxe al coll de
Fumanya i agafem el corriol que
puja recte cap al Sanutari. A
pocs metres agafem el camí de
la dreta que ens portarà fins a
Sant Pere de Madrona, des d’on
es poden contemplar unes bones
panoràmiques. Des del coll que
hi ha sota l’església, tot seguint
les marques verdes i blanques,
acabarem d’arribar a Queralt a
través d’un bosc de pins i faigs.
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Sant Quirze de Pedret
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Plaça Santa Magdalena

Torre de la Petita

La Cova
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Queralt és un Santuari situat a
uns 1200 metres d’alçada, rep el
nom de Balcó de Catalunya, nom
merescut per la vista que gaudeix:
muntanyes, pobles, planures,
plecs, natura viva, cel obert.
El Santuari de Queralt, on es troba
la Verge de Queralt, és de gran
devoció popular per a tots els
berguedans i berguedanes.

La Cova

Adossada a la roca de Queralt
hi ha l’oratori conegut com a la
cova de Santa Helena, lloc on
la tradició situa la troballa de la
imatge de la Mare de Déu de
Queralt per un pastor.

La imatge
de la Mare de Déu
2

Es tracta d’una petita talla de
fusta d’uns cinquanta centímetres
d’alçada. La imatge, documentada
des del segle XIV és, en definitiva,
un exemplar gòtic que conserva
trets romànics molt marcats.
Tot i tractar-se d’una imatge molt
rústega, el seu rostre és captivador
per la seva mirada i el seu
somriure.
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La imatge de la Mare de Déu
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Sant Pere de Madrona i Santuari deQueralt
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