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Excursió que ens descobreix l’entorn de Berga i que 
ens permet gaudir d’unes vistes immillorables sobre 
el Berguedà i les comarques veïnes

Santuari de Queralt des de Berga
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Mitjana

2:20h

 5,5 km

426m

730m

1.156m

Plaça Sant Francesc - Berga

Berga



 PUNTS IMPORTANTS DE PAS  (WAYPOINTS)

Punt de pas Temps Altura Latitud Longitud

Plaça de Sant Francesc - Berga 0:00h 730m 42.103932º 1.844260º

Carretera BV-4241 0:10h 781m 42.106040º 1.845074º

Carretera BV-4242 0:25h 866m 42.107280º 1.838187º

      Pàrquing del Santuari de Queralt 1:15h 1.127m 42.107606º 1.828192º

Santuari de Queralt 1:20h 1.156m 42.107324º 1.827280º

Inici camí de Queralt o de la Drecera 1:40h 1.123m 42.107649º 1.828555º

Plaça de Sant Francesc - Berga 2:20h 730m 42.103932º 1.844260º

Sistema de coordenades geogràfiques. Datum WGS84. 

“Rasos de Peguera - Serra d’Ensija. 1:25.000” propietat d’Editorial Alpina. 

itinerari sentit de la ruta inici / final

0 1 km
N
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 INTRODUCCIÓ 

Caminada circular de quasi cinc quilòmetres que ens mena fins al Santuari de Queralt, al capdamunt 
de la serra homònima. El recorregut està senyalitzat amb marques blanques i grogues del PRC-73 
i marques verdes i blanques. L’itinerari transcorre per camins fàcils i ben trepitjats. Es tracta d’una 
excursió ideal per a fer en família, ja que no té cap dificultat.

L’itinerari comença a la plaça Sant Francesc de Berga, just a tocar del convent del mateix nom. Des d’aquí 
pugem pel carrer Pinsania i ens endinsem al barri homònim, una zona lligada al passat industrial de la vila. 
Creuem la carretera de Sant Llorenç i seguim amunt pel camí asfaltat fins a la carretera de Queralt. Seguim 
carretera amunt i al cap de ben poc ens endinsem en la fageda de Queralt, just a tocar de la font de Mossèn 
Guiu. Passem per l’ermita de la Sagrada Família, la capella de Sant Antoni i arribem al Santuari de Queralt. 
Després de gaudir de l’esplèndid panorama d’aquest balcó natural, davallem cap a Berga pel camí de la 
Drecera, seguint marques de PR i trobant-nos diferents capelles, com la dels Dolors, la de Sant Jaume i la de 
Sant Jacint. Aquesta excursió permet, en poca estona i una agradable passejada, gaudir d’unes esplèndides 
vistes de la Catalunya central. Fins i tot es veu Montserrat! A més, durant el recorregut podrem conèixer 
diferents tipus de boscos, des de la fageda de l’Obaga fins al bosc mediterrani de la Drecera.

SABIES QUE... 

El Santuari de Queralt és anomenat, popularment, el balcó de Catalunya? Des de les portes del 
Santuari la vista s’esbalça a vol d’ocell sobre el Berguedà, el Montseny, Sant Llorenç del Munt, 
Montserrat... Sembla ser que l’actual Santuari de Queralt s’alça on hi havia hagut el castell de Guillem 
de Berguedà.

EL MILLOR D’AQUESTA RUTA

Les vistes panoràmiques que tenim des del Santuari de Queralt.

El contrast de la vegetació entre l’ascens i el descens.

La bellesa senzilla del Santuari de Queralt.

La serra de Queralt, un plegament anticlinal de roques calcàries.
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 COM ARRIBAR-HI EN TRANSPORT PÚBLIC

La companyia d’autobusos ALSA opera els trajectes Barcelona - Berga i Manresa - Berga amb regularitat. 
A la seva web es mostren tots els horaris i es pot fer la reserva (www.alsa.es). Atenció!, els bitllets no 
acostumen a estar en venta fins a 3-4 setmanes abans de la ruta.

Per altra banda, la companyia d’autobusos SAGALÉS opera les línies Solsona - Berga i Vic - Berga amb 
regularitat. A la seva web es mostren tots els horaris (www.sagales.com). 

 COM ARRIBAR-HI EN COTXE

Per arribar a Berga prenem la C-16 (eix del Llobregat) o bé la C-26 (que uneix Ripoll amb Solsona). Un cop 
allà, per no embolicar-se pels estrets i sinuosos carrers de Berga, la millor opció és estacionar el vehicle al 
passeig de la Indústria. Per fer-ho prenem la sortida de Berga centre i a la rotonda prenem el carrer Vila 
Casserres fins al passeig de la Indústria.

Un cop haguem estacionat el vehicle, ens encarem cap a la ronda Moreta, girem cap a la plaça del Dr. 
Saló, arribem a la plaça Sant Pere i prenem el carrer de la Mare de Déu dels Àngels, passem la placeta 
de la Ciutat i girem a la dreta pel carrer Sant Francesc fins que arribem a l’església de Sant Francesc, 
punt d’inici d’aquesta excursió.

 MÉS INFORMACIÓ

DURADA: Mig dia.

TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 2:20h en total. 1:20h des del punt d’inici fins al Santuari de Queralt 
pujant per la Obaga i 1:00h per tornar a Berga pel camí de la Drecera.

DESNIVELL ACUMULAT: 426m

DIFICULTAT: Mitjana. La ruta no presenta cap dificultat tècnica però en algun tram el camí s’enfila 
vigorosament.

ÈPOCA: Tot l’any.

CARTOGRAFIA: Rasos de Peguera - Serra d’Ensija. 1:25.000. Editorial Alpina.

OBSERVACIONS: Cal tenir en compte que durant l’ascensió al Santuari de Queralt creuem diverses vegades 
la carretera que hi puja, per la qual cosa hem d’anar amb compte amb el trànsit rodat. 

NO ET PERDIS...

Visitar l’interior del Santuari de Queralt, on hi ha la imatge de Santa Maria de Queralt, una talla d’estil gòtic 
del segle XIV. És de fusta i representa la Mare de Déu asseguda, mentre amb la mà esquerra agafa el 
seu fill, dret damunt del genoll. L’oreneta que sosté a la mà dreta ha esdevingut el símbol de Queralt. La 
llegenda diu que la imatge va ser trobada per un pastor de Vilaformiu.
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 RECORREGUT

Comencem la ruta a la plaça de Sant Francesc de Berga (0:00h - 730m). El convent de Sant Francesc, 
ubicat a la mateixa plaça, data del segle XIV i està habitat per monjos franciscans. Sortim en direcció N pel 
carrer Pinsania, pintat amb marques de PR, fins a la carretera BV-4241 (0:10h - 781m) que va a Sant 
Llorenç de Morunys. Les vistes des d’aquí són molt boniques. Creuem la carretera i prenem la drecera a 
Queralt, per camí asfaltat. Uns metres més endavant les marques de PR (i de GR) tomben a l’esquerra. 
Prenem aquest corriol, que s’enfila dret, tot fent drecera. Arribem al carrer Montseny de la urbanització Balcó 
del Berguedà. L’agafem a mà dreta i uns metres més endavant tornem a girar a la dreta, tot seguint les 
marques blanques i grogues del PR. 

Quan arribem a la carretera BV-4242 (0:25h - 866m) que puja a Queralt, la creuem i la seguim uns 
metres pel corriol adaptat per a vianants, protegits per una barana de fusta. Si continuéssim amunt pel corriol 
pujaríem per la Drecera. Descartem aquest camí perquè ja hi davallarem de tornada. Seguim la carretera i 
passem pel costat de l’Hostal del Guiu, un antic molí de ciment i central elèctrica. Prenem un corriol que 
s’allunya de la carretera cap a l’O, senyalitzat amb punts grocs. Al cap de pocs metres tornem a agafar el 
sender de l’esquerra, en pujada. A la dreta ens queda l’àrea de pícnic de la font de Mossèn Guiu, un indret 
on refrescar-se de la calor de l’estiu. Enfilem el camí de pujada al santuari per una pinassa espessa que no 
deixa entrar el sol, tot seguint marques verdes i blanques i, també, punts grocs. Creuem la carretera en una 
corba i veiem l’ermita de la Sagrada Família. Des d’aquí seguim endavant per un corriol que va travessant 
la carretera diverses vegades, tot fent drecera. 

Quan ja fa una estona que seguim el tranquil camí d’ascens al santuari, trobem la capella de Sant Antoni, a 
tocar de la carretera. Seguim amunt, ara enmig d’una fageda esplendorosa. El camí es fa més dret, fent 
alguna ziga-zaga, i arribem al pàrquing del Santuari de Queralt (1:15h - 1.127m). Després de fer algunes 
fotografies des d’un mirador proper al pàrquing, pugem les escales d’accés al Santuari de Queralt 
(1:20h - 1.156m) anomenat popularment el balcó de Catalunya degut a les bones vistes que ens ofereix. Des 
d’aquí veiem Montserrat, el Montseny, les muntanyes berguedanes... L’indret on avui s’aixeca el santuari 
sembla que hauria estat ocupat pel castell de Guillem de Berguedà. El conjunt l’integren el santuari, on es 
venera la imatge de la Mare de Déu de Queralt, i un edifici annex que avui acull un restaurant i l’estació del 
funicular inclinat que procedeix dels aparcaments. Ben a prop del santuari hi trobem una font, la darrera de 
tot el recorregut. L’actual església és un edifici construït al segle XVIII, d’estil renaixentista, amb una nau 
central i dues de laterals. El projecte de l’actual retaule es deu a l’arquitecte Ramon Masferrer mentre que 
l’altar actual va ser ideat per Mossèn Josep M. Ballarín quan va ser capellà custodi del santuari. 

Després de les imprescindibles fotografies des del mirador del santuari, davallem per les escales d’accés a 
l’aparcament, on trobem un cartell indicador del camí de Queralt o de la Drecera (1:40h - 1.123m) que 
baixa directe fins a Berga tot seguint el PR C-73. Des del camí seguim tenint unes fantàstiques vistes de 
Berga i el seu entorn. Durant el descens ens trobem diverses capelles, com la dels Dolors, la de Sant Jaume 
o la de Sant Jacint. Seguim avall per un camí ben fressat i, a trams, empedrat. Arribem a la carretera que puja 
a Queralt just al punt on abans hem continuat carretera amunt. Ara desfem el camí de pujada, entrant a la 
urbanització, seguint el carrer Montseny i enllaçant amb el corriol de pujada, que baixa fort. Arribem a la 
carretera de Sant Llorenç de Morunys, la creuem i baixem pel carrer Pinsania fins a la plaça de Sant 
Francesc de Berga (2:20h - 730m), punt d’inici de l’excursió. 
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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. 

 QUÈ MÉS PODEM VISITAR?

La Patum de Berga

La Patum de Berga, declarada Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial 
de la Humanitat per la UNESCO, és una festa tradicional i popular que se 
celebra a Berga durant la festivitat de Corpus. La Patum consta de diversos 
actes i representacions on els elements religiosos -l’origen de la festa és 
pagà, però fou assimilada i readaptada per l’església durant l’edat mitjana-, 
la pirotècnia i el foc són protagonistes.

Coordenades GPS: 42.104257º 1.846014º

Museu Colònia Vidal Puig-reig

El Museu de la Colònia Vidal, que fou una de les colònies industrials més 
grans de la vall del Llobregat durant la revolució industrial, ens explica com 
era la vida en una colònia a principis del segle XX. Durant la visita podem 
veure com eren els espais més destacats de la colònia (l’escola, el bar, la 
fàbrica, els habitatges,...) i entendre com era la vida dels treballadors i les 
famílies en una colònia del nostre país.

Coordenades GPS: 41.944164º 1.881436º

Església de Sant Quirze de Pedret

L’església de Sant Quirze de Pedret, dins el comtat de Berga i la jurisdicció 
del bisbat d’Urgell, té uns orígens molt poc documentats. La primera notícia 
del lloc és de l’any 983, que surt esmentat Pedret com un dels dominis del 
monestir de Sant Llorenç prop Bagà, en la seva acta de consagració i dotació. 
Avui l’església només té culte el dia de la festa anual i depèn de l’església 
parroquial de Berga. L’any 1989 s’inicià la segona i definitiva restauració.

Coordenades GPS: 42.107471º 1.883649º

6
© 2020 RUTES PIRINEUS. Tots els drets reservats

Santuari de Queralt des de Berga

RUTESPIRINEUS



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!
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