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BELLPRAT_ Rodejat de boscos i camps de conreu, és un petit municipi de
la comarca de l’Anoia, amb presència humana des de molt antic. El petit municipi creix al voltant de l’església de Sant Salvador. Actualment,
és un poble tranquil en el qual conviuen les feines del camp, la ramaderia, un incipient turisme rural i les famílies que hi venen fugint de les
sorolloses ciutats per gaudir del silenci i la natura en el seu temps de
lleure. Bellprat ha aconseguit vèncer el pas del temps i les velles edificacions del segle XVII i XVIII s’han anat reformant i preservant_

Bonica excursió per la zona sud del municipi de Bellprat. Recorrem la vall coronada per
l’espadat del castell de Queralt, amb les faldes
boscoses i els camps de cereals de l’Anoia fronterera amb la Conca de Barberà. Això crea un
mosaic de colors que pràcticament només es
poden veure en aquesta zona a cavall entre les
dues comarques. Les bones vistes que tindrem
des del castell de Queralt ens deixarà bocabadats_

NATIVITAT YARZA_ Va exercir de mestra rural a l’Anoia abans de ser la
primera alcaldessa de Bellprat i del país. La rebel·lió militar la sorprengué als seixanta-tres anys, però s’enrolà com a miliciana, fet que li costà
l’exili. La seva mort és una incògnita. Per una carta seva, els seus familiars van saber que havia negociat el retorn de França; però quan l’anaren a buscar a l’estació, només hi van trobar les seves maletes. Cada
any Bellprat celebra la Diada de les dones Castelleres en record seu_
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Tipus de ruta: Circular
Punt d’inici i final: Ajuntament de Bellprat
Distància: 7,4 km
Temps: 2 h 15 min
Punt més alt: 912 m
Desnivell s: 445 m
Punt més baix: 651 m
Desnivell t: 445 m
Dificultat: MODERADA_
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CASTELL DE QUERALT_ El castell de Queralt, alçat al segle X a
la primera línia de frontera, conserva el perfil majestuós que va
esdevenir bressol d’una de les famílies més influents de la zona:
els Queralt, senyors de Santa Coloma_
GR 7 i 172_ Al municipi de Bellprat hi conflueixen dos del senders
de gran recorregut més importants del país. Hi trobem el GR 7
que va des d’Andorra als Ports de Beseit i el GR 172 que comença
a Bellprat i finalitza a la Mussara. El GR 172 ens permet resseguir
al complert tota la serralada de Miralles-Queralt gaudint dels
seus paisatges i dels seus valors naturals_
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