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RUTESPIRINEUS
Rutes de muntanya, senderisme i excursions

Dificultat    

Temps total efectiu     

Distància total     

Desnivell acumulat     

Altitud màxima     

Altitud mínima     

Punt de sortida / arribada    

Població més propera     

Ruta circular per la Quar del Berguedà
Bonica i exigent ruta prepirinenca que visita Sant 
Maurici de la Quar, el santuari de la Quar, el monestir 
de Sant Pere de la Portella i l’ermita de Sant Isidre

La Quar, Berguedà, Barcelona, Catalunya
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EDITORIAL ALPINA. Lluçanes. 1:30.000.

itinerari sentit de la ruta inici / final
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COM ARRIBAR-HI EN COTXE

Arribem a Sagàs per la carretera C-154 que uneix Gironella (eix C-16) i Vic (eix C-17). En el punt quilomètric 
26 de la carretera C-154 agafem la carretera secundària BV-4643 cap a Sant Maurici de la Quar (està 
indicat). Fem 5,2 km per aquesta carretera i arribem a Sant Maurici de la Quar, on hi ha l’Ajuntament de la 
Quar i l’inconfusible hostal Sant Maurici. Al costat mateix de la carretera -just al davant de l’Ajuntament i 
de l’hostal- hi ha espai per estacionar-hi els vehicles.

Una proposta ideal pels amants de la mitja muntanya i els paisatges prepirinencs.

El gran interès arquitectònic i històric dels diversos indrets que visitem.

EL MILLOR D’AQUESTA RUTA

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Temps Altura Latitud Longitud

        Sant Maurici de la Quar 0:00h 860m 42.0807900º 1.9616430º

        Coll de la Creu de Jovell 1:00h 945m 42.1022370º 1.9722790º

        Santuari de la Quar 1:15h 1.062m 42.1056650º 1.9734240º

        Pla de la Quar 1:40h 890m 42.1053470º 1.9806470º

        Coll de Gavatx 2:00h 962m 42.1104463º 1.9710023º

        Corriol a la dreta 2:07h 920m 42.1079630º 1.9670290º

        Font de l’Abat 2:30h 790m 42.1057405º 1.9553352º

  8   Monestir de la Portella 2:40h 800m 42.1037790º 1.9506710º

  8   Sant Isidre de la Quar 3:40h 1.117m 42.0904620º 1.9612970º

       Sant Maurici de la Quar 4:10h 860m 42.0807900º 1.9616430º
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Sistema de coordenades geogràfiques. Datum Europeu 1950
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INTRODUCCIÓ

Ruta circular de 15,1 km de longitud pels indrets històrics del municipi de la Quar. El punt de sortida 
i arribada de la ruta és el petit nucli de Sant Maurici de la Quar. Des d’aquest punt seguim el sender 
GR-4 fins al santuari de la Quar i el Pla de la Quar. Continuem fins al coll de Gavatx, des d’on baixem 
fins al monestir de Sant Pere de la Portella. Des de la Portella abordem l’ascensió al serrat de Sant 
Isidre per un corriol pedregós. Fem el descens fins a Sant Maurici alternant pistes i corriols.

Aquest itinerari ens permet descobrir l’extrem meridional del Prepirineu del Berguedà, una zona de mitja 
muntanya força accidentada i ocupada principalment per extensos boscos de pi roig. L’altiplà del santuari 
de la Quar i l’ascensió al serrat i a l’ermita de Sant Isidre ens permeten gaudir de grans vistes del Berguedà 
i de la Catalunya central. Durant la ruta també visitem diversos indrets d’especial interès històric.
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MÉS INFORMACIÓ

DURADA: Dia complet

TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 4:10h en total: 1:15h des del punt d’inici fins al santuari de la 
Quar, 1:25h per arribar al monestir de la Portella passant pel pla de la Quar i el coll de Gavatx, 1:00h des de 
la Portella fins a Sant Isidre i 0:30h per baixar fins a Sant Maurici de la Quar.

DESNIVELL ACUMULAT: 750m

DIFICULTAT: Notable. Es tracta d’una excursió que no presenta cap dificultat tècnica però que físicament 
és força exigent: gairebé mai avancem per terreny planer, estem pujant o baixant en tot moment.

ÈPOCA: Tot l’any. A l’estiu pot fer-hi molta calor, sobretot durant les hores centrals del dia.

CARTOGRAFIA: 
· Lluçanès. 1:30.000. Editorial Alpina.

SABIES QUE...

Des de fa uns anys la família Rovira gestiona l’hostal Sant Maurici? Aquest establiment està 
situat just al punt d’inici i final de la ruta i ens ofereix una cuina tradicional i un allotjament senzill i 
acollidor. Més info: www.hostalsantmaurici.com

Comencem la ruta a         Sant Maurici de la Quar (0:00h - 860m). Des de l’hostal Sant Maurici caminem 
per la carretera 200m en direcció N i agafem la pista de terra que surt a l’esquerra. Des d’aquest punt i fins 
al coll de la Creu de Jovell seguirem els senyals vermells i blancs del GR-4. 

Alternem trams de pista i trams de corriol i anem guanyant altura progressivament. Avancem en paral·lel 
a una línia elèctrica. Passem pel costat de la masia de Colltinyós i creuem una pista asfaltada. Seguim 
guanyant altitud per un corriol fins que passem al vessant N del serrat de les Tombes. Just en aquest 
punt enllacem amb una pista de terra i comencem a baixar cap al coll de Canes. Deixem enrere el coll 
de Canes i seguim baixant per una pista de terra fins al         coll de la Creu de Jovell (1:00h - 945m). En 
aquest creuament de camins ens trobem la carretera de la Portella (O, esquerra), la pista asfaltada que 
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puja al santuari (N, davant), la carretera que arriba des del Pla de Quar (NE, dreta) i el camí de Sant Maurici, 
per on arribem nosaltres (S, darrera). Veiem diversos senyals i panells i una creu de fusta, és l’anomenada 
Creu de Jovell. 

Nosaltres continuem recte amunt per la pista asfaltada que puja al santuari. Després d’uns 15 minuts 
arribem al capdamunt de l’altiplà rocós on hi ha el              santuari de la Quar (1:15h - 1.062m). Podem passejar 
fins als extrems de l’altiplà -que estan protegits amb una barana- i gaudim d’unes vistes espectaculars en 
totes direccions: a l’E el Pla de la Quar, la vall de Merlès i el Lluçanès; al S el serrat de les Tombes; a l’O i al N 
la vall de la Portella, la serra de Picancel, la serra de Queralt, Rasos de Peguera i el massís del Pedraforca. 
Des del santuari baixem per la pista asfaltada fins al coll de la Creu de Jovell. Agafem la carretera cap a 
la nostra esquerra (baixant des del santuari) en direcció NE. Rodegem la gran mola rocosa pel seu costat 
oriental i anem seguint la carretera fins al        Pla de la Quar (1:40h - 890m). En aquest punt trobem un 
parell de masies. En una d’elles, Cal Soldevila, fins fa poc temps s’hi podien comprar excel·lents formatges 
artesans, però els seus propietaris fa poc que s’han jubilat. 

Comencem ara el camí cap a la Portella. Durant aquest tram la senyalització és escassa i canviem diversos 
cops de camí, cal estar atents a l’orientació. Des de Cal Soldevila desfem 140m el camí i agafem una pista 
de terra que surt cap a la dreta (NO). Deixem enrere algunes bifurcacions que donen accés a diversos 
camps i anem remuntant un barranc -primer avancem per pista i després per corriol- fins que arribem al  
(5)  coll de Gavatx (2:00h - 962m). Aquest coll està situat just al N de la roca del santuari.

Des del coll, continuem la ruta per la pista una mica difosa que surt cap a la nostra esquerra, en direcció 
SO. La pista de la dreta (NO), però, també ens portaria fins a la Portella, en aquest cas passant per la carena 
de les Comes. Avancem 500m per pista i agafem un        corriol poc visible que surt a la dreta (2:07h - 
920m). Hem d’estar atents, aquest trencall no és gaire evident. El corriol passa per l’interior d’un bosquet i 
perd altitud ràpidament. Aviat desemboquem en una altra pista, que nosaltres agafem cap avall (O). Al cap 
d’aproximadament 1 km per aquesta pista, arribem a una altra pista (pista principal). Fem 120m de baixada 
cap a la dreta (NE) fins a la        font de l’Abat (2:30h - 790m). Aquesta font es troba en un indret humit i 
ombrívol i acostuma a brollar tot l’any, fins i tot en períodes de sequera.

Desfem el camí i continuem en direcció SO fins al  (8) monestir de Sant Pere de la Portella (2:40h - 800m). 
Sant Pere de la Portella és un monestir romànic que fou consagrat l’any 1035 i que es mantingué habitat 
fins a l’any 1834. Destaquen especialment el seu campanar de planta quadrada, l’absis de l’església -amb 
decoració llombarda- i el claustre.

Des de la part davantera del monestir (O) agafem un corriol que baixa fins a un creuament de diverses 
pistes i camins. A partir d’aquest punt i fins a Sant Maurici de la Quar seguirem els senyals grocs de pintura 
corresponents al camí ral de Sant Maurici a la Portella. Des del creuament de camins agafem la pista 
que baixa en direcció S (marques grogues) i creua un torrent; aquest torrent és el punt més baix de tot 
l’itinerari, 764m d’altitud. Seguim per la pista uns metres més i aviat agafem un corriol marcat amb senyals 
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Totes les rutes han estat realitzades sobre el terreny per RUTES PIRINEUS. Les rutes poden variar molt en funció de l’època de 
l’any, de la neu i de les condicions meteorològiques. La senyalització (marques, panells, balises) que podem trobar al llarg de la 
ruta també pot variar amb el temps. RUTES PIRINEUS no es responsabilitza de qualsevol mal ús de les seves guies i recomana que 
cadascú sigui responsable i prudent a la muntanya. Així mateix, us convidem a documentar-vos amb llibres i guies especialitzades 
per complementar la informació aquí descrita. Tots els temps són efectius i prenen un caràcter orientatiu, no s’han tingut en compte 
les parades per petites que siguin. Per qualsevol suggeriment, RUTES PIRINEUS us convida a enviar un correu a info@rutespirineus.
cat.

grocs que surt a l’esquerra. Abordem ara el tram més dur de tota la ruta. Avancem per un corriol costerut 
i pedregós, sempre en direcció S o SE. Només abandonem el corriol en alguns trams curts que fem per 
pista. Després de 50 minuts d’ascens continuat arribem al coll (1.025m) que separa el serrat de Sant Isidre 
i la Roca del Capellà. Des del coll abordem ara l’ascensió a Sant Isidre. Agafem un corriol que puja per 
la mateixa carena i que ens porta fins a         l’ermita de Sant Isidre de la Quar (3:40h - 1.117m). Aquesta 
ermita està situada al capdamunt del serrat de Sant Isidre, un indret espectacular des d’on gaudim d’unes 
vistes fantàstiques en totes direccions.

Baixem de Sant Isidre per un petit collet que queda just al N del serrat. Des d’aquest petit collet, un 
senderó enllaça amb el corriol per on hem pujat abans i ens deixa altre cop al coll (1.025m). Continuem la 
ruta per la pista cimentada que baixa des del coll en direcció SE fins a la masia de la Baumeta. Rodegem 
aquesta masia per un corriol i ens situem al seu extrem S. Seguim les marques grogues. Passem per la 
balma de Cal Pansit i continuem el nostre descens cap a Sant Maurici de la Quar. Ens aproximem a Sant 
Maurici i arribem a un creuament de pistes. Nosaltres hem de seguir la pista que continua cap al S: veurem 
un senyal de “camí sense sortida”, aquest senyal és pels cotxes, nosaltres hem de continuar per aquesta 
pista. Al cap de 100m arribem a        Sant Maurici de la Quar (4:10h - 860m), punt d’inici i final d’aquesta 
interessant ruta de mitja muntanya pel municipi de la Quar al Berguedà.
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NO ET PERDIS...

Pujar al serrat de Sant Isidre (1.117m). És el punt més elevat de la ruta que ressenyem en aquesta 
guia i ens ofereix unes vistes grandioses que abasten des de les comarques de la Catalunya 
Central fins als grans pics del Pirineu oriental.
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Fira ramadera de la Pobleta de Bellveí

A la Pobleta de Bellveí se celebra des de fa segles, cada any a principis 
d’octubre, una de les fires ramaderes i comercials més destacades dels 
Pirineus. Actualment la fira està centrada en la ramaderia de muntanya 
(sobretot en el bestiar oví i boví) i inclou, entre d’altres, concursos, 
demostracions, tasts de carn i productes artesanals, activitats infantils,...

Coordenades GPS: 42.343969º 0.960322º

QUÈ MÉS PODEM VISITAR?
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Guies Web i Pdf gratuïtes 

Posem a la teva disposició guies web i PDF 

-rutes de senderisme i d’alta muntanya 

que et pots descarregar gratuïtament-, uns 

continguts de qualitat i fiables elaborats per 

professionals de la muntanya per tal que 

puguis descobrir els Pirineus al teu aire!

Sortides i excursions guiades 

Disposem d’un calendari de sortides 

organitzades o et podem preparar una 

proposta personalitzada a mida. Crestes 

i ascensions, naturalesa, parcs naturals, 

travesses,... Amb Rutes Pirineus descobriràs 

tots els secrets del Pirineu de la mà dels 

millors guies de muntanya!

Recomanacions Rutes Pirineus

Us recomanem els millors establiments que 

hi ha a prop de les rutes de senderisme i alta 

muntanya que us proposem a la web. Hotels, 

restaurants, museus, artesans, esports 

d’aventura,... tots revisats pel nostre equip 

perquè la teva experiència als Pirineus sigui 

inoblidable!

Serveis per a organismes i empreses 

Creem i elaborem continguts d’itineraris 

de senderisme i d’alta muntanya per a 

organismes i empreses (díptics, tríptics, 

format web, APP per a mòbils,...). També us 

oferim la possibilitat de patrocinar els nostres 

continguts i així promocionar-vos en diversos 

espais de la nostra web.

www.rutespirineus.cat | info@rutespirineus.cat

Descobreix tot el que t’oferim i viu 
els Pirineus com mai ho has fet!

RUTESPIRINEUS


