RUTESPIRINEUS

Paisatges
Famílies
Rutes
pintorescos
i nens
circulars

Rutes de muntanya, senderisme i excursions

Patrimoni
històric

Llacs, rius
i cascades

Català

Via Verda de Cal Rosal a Pedret
Itinerari molt agradable que ressegueix l’antic traçat del
Carrilet -ara adaptat com a via verda- des de la colònia
de Cal Rosal fins al pont de Pedret i Sant Quirze
Berga, Baix Berguedà, Berguedà, Barcelona, Catalunya,
Espanya
Dificultat

Mitjana
2:30h

Temps total efectiu
Distància total

10,5 km

Desnivell acumulat

110m

Altitud mínima

486m

Altitud màxima

586m

Punt de sortida / arribada

Inici via verda - Cal Rosal

Berga

Població més propera

Aquesta guia web i PDF gratuïta ha estat
publicada amb el suport del Programa
Pirineus i l’Agència de Desenvolupament
del Berguedà.

www.rutespirineus.cat

|

info@rutespirineus.cat
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“Rasos de Peguera. 1:25.000.” propietat de l’Editorial Alpina.
itinerari

inici / final

sentit de la ruta

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)
Punt de pas

Temps

Altura

Latitud

Longitud

1

Cal Rosal

0:00h

486m

42.073203º

1.870324º

2

Resclosa

0:10h

491m

42.081189º

1.876742º

3

Primer túnel

0:35h

501m

42.091222º

1.883709º

4

Segon túnel

0:40h

506m

42.094263º

1.884408º

5

Tercer túnel

0:50h

515m

42.100999º

1.889052º

6

Pont de Pedret

1:10h

529m

42.106230º

1.880241º

7

Sant Quirze de Pedret

1:20h

586m

42.107489º

1.883405º

1

Cal Rosal

2:30h

486m

42.073203º

1.870324º

Sistema de coordenades geogràfiques. Datum WGS84.
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EL MILLOR D’AQUESTA RUTA
Recórrer l’antic traçat del ferrocarril del Berguedà.
Gaudir de la frescor del bosc de ribera.
Admirar el sensacional pont de Pedret i l’església de Sant Quirze de Pedret.

INTRODUCCIÓ
Ruta lineal de 10,5 km de longitud (anada i tornada) que transcorre en bona part per la via verda de
Cal Rosal fins al pont de Pedret, al costat del riu Llobregat i molt a prop de Berga. L’itinerari s’inicia a
l’antiga colònia tèxtil de Cal Rosal i va resseguint el curs del Llobregat per l’antiga via del ferrocarril
fins al pont de Pedret. En aquest punt deixem la via verda i visitem Sant Quirze de Pedret. L’itinerari
coincideix amb el GR 270 fins al pont de Pedret. El recorregut és fàcil i planer, apte per tots els públics
i molt recomanable per fer en família.
L’itinerari transcorre per un ombrívol i frescal bosc de ribera on sentim la remor de l’aigua durant tot el
recorregut. Des de Sant Quirze de Pedret gaudim de boniques vistes cap a la serra de Queralt i els Rasos
de Peguera, a més de poder admirar la portalada de l’església romànica de Sant Quirze i el magnífic pont
gòtic de Pedret. És un itinerari que es pot fer qualsevol dia de l’any i és ideal en dies de calor, aprofitant les
primeres hores del matí o les últimes de la tarda.

SABIES QUE...
Cal Rosal va ser una de les colònies tèxtils més grans i emblemàtiques de Catalunya? Tenia secció
de filatures, teixits i tint i va arribar fins als 2.000 treballadors. Els propietaris, la família Rosal, van ser
els promotors de la via de ferrocarril que unia Manresa i Berga. El tren va arribar a Cal Rosal l’any
1887, a l’estació d’Olvan, que es troba a pocs centenars de metres de l’inici de la ruta. Més tard
la via es va anar allargant fins a Guardiola de Berguedà, on el tren no va arribar fins a principis del
segle XX degut a la complexitat de l’obra.

MÉS INFORMACIÓ
DURACIÓ: Mig dia.
TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 2:30h en total: 1:20h des de Cal Rosal fins a Sant Quirze de
Pedret i 1:10h per fer la tornada pel mateix camí.
DESNIVELL ACUMULAT: 110m
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DIFICULTAT: Mitjana.
ÈPOCA: Tot l’any.
CARTOGRAFIA:
· Rasos de Peguera - Serra d’Ensija. 1:25.000. Editorial Alpina.
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
OBSERVACIONS: Si anem amb nens petits, cal vigilar una mica en el tram de camí entre el pont de Pedret
i l’església de Sant Quirze ja que el corriol ressegueix el fil d’un ressalt, però es pot evitar passant per la
carretera. Tota la ruta fins al pont de Pedret està senyalitzada amb les marques blanques i vermelles del
GR 270.

NO ET PERDIS...
Descobrir el monestir de Sant Pere de la Portella, situat a prop de Sant Maurici de la Quar. L’antic
traçat del camí ral que unia Berga amb aquest important monestir passava pel fabulós pont gòtic
de Pedret.

COM ARRIBAR-HI EN COTXE
Des de Manresa arribem a Cal Rosal per la carretera C-16. Pocs quilòmetres abans d’arribar a Berga
prenem la sortida 92 (Cal Rosal). Seguim les indicacions de “Cal Rosal” i, abans de creuar el Llobregat, al
costat d’una rotonda, trobem l’aparcament del punt d’inici de la Via Verda del Llobregat.
Des de Berga arribem a Cal Rosal per la carretera C-16z. Passem pel nucli de cases de Cal Rosal, creuem
el riu Llobregat i arribem a una rotonda on trobem l’aparcament del punt d’inici de la Via Verda del
Llobregat.

L’ORANT DE SANT QUIRZE DE PEDRET
La petita església de Sant Quirze de Pedret és una de les joies del romànic català i un dels pocs
edificis del segle X que es conserven al país. Parcialment restaurada als anys noranta, l’església
conserva al seu interior unes valuoses i peculiars pintures preromàniques. A l’absis central de Sant
Quirze de Pedret podem veure-hi pintada una figura humana amb barba, l’orant de Pedret, dins
d’una corona i amb la figura d’un paó a sobre. Les figures de l’orant i el paó provenen de la tradició
pagana oriental i van arribar al cristianisme a través del món grec, romà i paleocristià. Els experts
creuen que la pintura de Pedret pot representar la imatge de l’home just que demana a Déu ser
admès al cel, en presència del paó, l’au del Paradís i símbol de la immortalitat.

Font: A peu per camins berguedans, 16 passejades i excursions. Rafael López-Monné.
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RECORREGUT
Comencem l’itinerari a 1 Cal Rosal (0:00h - 486m), a l’aparcament que hi ha just al costat del riu Llobregat,
on un cartell ens indica l’inici de la via verda del Llobregat.
Sortim en direcció N, seguint una pista molt ampla apta per a vehicles motoritzats i senyalitzada amb les
marques blanques i vermelles del GR 270, amb el que coincidirem fins al pont de Pedret. Seguim les
indicacions cap a Pedret, Berga i la Portella. Caminem per la pista, per una zona de canyissars i herbes altes
al costat del bosc de ribera. Passem pel costat de les restes d’alguns edificis en runes i avancem cap a
l’enorme pont de la carretera C-16. Passem per sota del pont i arribem a una barrera on es prohibeix el pas
als vehicles motoritzats no autoritzats.
Deixem enrere alguns horts, quasi colgats per la vegetació ufanosa, i seguim avançant pel costat esquerre
orogràfic del riu (costat dret en el sentit de la nostra marxa). Més endavant podem acostar-nos fins a uns
ressalts de conglomerat que ens permeten veure les aigües del riu Llobregat. Arribem a una 2 resclosa
(0:10h - 491m) que forma un ample i majestuós salt d’aigua. Continuem per la pista que transcorre planera
i on trobem tot tipus d’usuaris: gent gran fent el passeig matinal, famílies amb nens, persones passejant el
gos, corredors, ciclistes,...
Seguim avançant i arribem al 3 primer túnel (0:35h - 501m), no gaire llarg i sense cap dificultat. Més
enllà les aigües verdes del riu transcorren manses sobre el llit rocós i la vegetació de ribera creix a banda
i banda del riu. Continuem seguint la via verda del carrilet i entrem al 4 segon túnel (0:40h - 506m), el
més llarg de tots i il·luminat amb llums. La remor del Llobregat ens acompanya durant tot el recorregut, i
la fressa d’aigua i la bellugadissa de les fulles dels pollancres aporten una agradable sensació de frescor.
A banda i banda del camí creix abundant la vegetació: roures, pins, aurons, verns, pollancres i freixes, a més
d’una rica coberta arbustiva que proporciona un bon hàbitat per gran diversitat d’aus i mamífers. Poc després
de sortir del túnel trobem la cruïlla cap a Sant Miquel de les Canals, a la serra de Picancel, que deixem de
banda. Nosaltres continuem pel camí principal seguint les indicacions cap a Sant Quirze de Pedret.
Arribem a un pont amb baranes de fusta que travessa el Llobregat i tot seguit ens trobem el 5 tercer
túnel (0:50h - 515m). Just a l’entrada del túnel trobem la font dels Pescadors, però no raja. Passem el túnel,
sense llum i una mica més llarg que el primer, i sortim de la foscor per endinsar-nos en una bonica pineda
de pi roig. Seguim ara per la banda esquerra del riu en el sentit de la marxa (costat dret orogràfic). Deixem un
trencall enrere a l’esquerra i continuem pel camí principal fins al refugi de Pescadors i una font, on al davant
hi ha un petit aparcament. Tot seguit travessem un torrent colgat per la vegetació i arribem al 6 pont de
Pedret (1:10h - 529m).
En aquest punt abandonem la via del carrilet i el GR 270. A continuació anirem a visitar l’església de Sant Quirze
de Pedret. Travessem el magnífic pont gòtic de Pedret i, ja a l’altra riba, trobem una cruïlla del camí ral de Berga
a la Portella, que nosaltres ignorem. Avancem uns metres pel camí asfaltat i trobem una bifurcació. Prenem el
corriol de l’esquerra, que primer puja per unes escales, continua per un camí rocós sobre un ressalt, s’endinsa
al bosc i, finalment, arriba a 7 Sant Quirze de Pedret (1:20h - 586m). L’església està envoltada de prats de
pastura i situada enmig d’una clariana del bosc amb la casa de Cal Sant Quirze al costat.
Des d’aquest indret es té una magnífica panoràmica de la serra de Queralt, situada per sobre de Berga, i
dels Rasos de Peguera. Si arribem d’hora, potser sentim els estridents i esfereïdors crits dels cabirols, que
aprofiten les hores de fresca per pasturar a les petites clarianes del bosc.
Després de gaudir de l’indret, retornem cap al pont de Pedret per la pista asfaltada i, des d’allà, desfem el
camí d’anada fins al punt d’inici de la ruta, a 1 Cal Rosal (2:30h - 486m).
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QUÈ MÉS PODEM VISITAR?
El santuari de Queralt
El santuari de Queralt -conegut popularment com el “balcó de Catalunya”és un conjunt arquitectònic dedicat a la Mare de Déu de Queralt que es
troba situat a uns 1.200m d’altura al capdamunt de la serra de Queralt, just
per sobre de la ciutat de Berga. La seva espectacular ubicació ens permet
gaudir de grans vistes de tota la Catalunya central.
Coordenades GPS: 42.107679º 1.827422º

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

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

Guies Web i Pdf gratuïtes

Sortides i excursions guiades

Posem a la teva disposició guies web i PDF

Disposem d’un calendari de sortides

-rutes de senderisme i d’alta muntanya

organitzades o et podem preparar una

que et pots descarregar gratuïtament-, uns

proposta personalitzada a mida. Crestes

continguts de qualitat i fiables elaborats per

i ascensions, naturalesa, parcs naturals,

professionals de la muntanya per tal que

travesses,... Amb Rutes Pirineus descobriràs

puguis descobrir els Pirineus al teu aire!

tots els secrets del Pirineu de la mà dels
millors guies de muntanya!

Recomanacions Rutes Pirineus

Serveis per a organismes i empreses

Us recomanem els millors establiments que

Creem i elaborem continguts d’itineraris

hi ha a prop de les rutes de senderisme i alta

de senderisme i d’alta muntanya per a

muntanya que us proposem a la web. Hotels,

organismes i empreses (díptics, tríptics,

restaurants, museus, artesans, esports

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

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

oferim la possibilitat de patrocinar els nostres

perquè la teva experiència als Pirineus sigui

continguts i així promocionar-vos en diversos

inoblidable!

espais de la nostra web.

www.rutespirineus.cat | info@rutespirineus.cat
Via Verda de Cal Rosal a Pedret
© 2018 RUTES PIRINEUS. Tots els drets reservats

7

