RUTA DEL ROMÀNIC
Mapa, ruta blava

Sense deixar la carretera que puja al poble, i deixant a l’esquerra una
pista forestal asfaltada, a uns 200 m trobem a l’esquerra un camí de
terra que passa al costat d’unes granges i ens porta directament a Santa
Coloma de Queralt pel “camí vell”.

Durada aproximada: 3h ( a peu o en BTT)
Distància: km
El recorregut transcorre per petites esglesioles, algunes ben
conservades, situades en indrets de difícil accés, però d’una gran
bellesa paisatgística. Aquesta ruta comprèn els municipis de Santa
Coloma de Queralt i Llorac a la Conca de Barberà, i el municipi de
Talavera a la comarca de la Segarra.
A la travessia exterior de
Santa Coloma de Queralt, prop
de la Cooperativa, un cartell
ens indica el camí que porta al
poble
deshabitat
de
Montargull, que es veu al cim
de la serra, i on es conserva
l’església romànica de Sant
Jaume (ss. XI i XIV). La vista
abasta pel nord fins els
Pirineus, a l’est Montserrat, la
serralada prelitoral i el castell
de Queralt, i al sud, el Montagut i Sant Miquel de Montclar.
Seguint el camí de la dreta pel cim del Montfred o de Santa Fe (834 m)
que separa les conques del Segre i del Gaià, arribarem a Santa Fe de
Montfred, al costat del Mas de Santa Fe. Era l’església romànica de
l’antic castell de Montfred, datat ja el 947.
Travessem la carretera de La Panadella i seguim un caminet que porta a
Cal Torres de la Serra. Al costat de la masia hi ha l’ermita de Sant
Miquel de la Portella. Cal observar a la portada el relleu de sant Miquel
pesant les ànimes.
El camí que surt davant de la masia ens porta a la carretera vella que
seguim fins a l’encreuament amb la carretera d’Igualada i continuem
vers el poblet d’Aguiló (796 m), en un bell turó d’una perspectiva
esplèndida. Al cim hi ha les restes del castell i l’església de Sant
Vicenç.

Oficina Municipal de Turisme
Pati del Castell s/n
43420 Santa Coloma de Queralt
Tel. 977 88 04 78
www.santacolomadequeralt.cat
of.turisme@stacqueralt.altanet.org

