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DEL CASTELL 
DE QUERALT 
AL CASTELL 
DE ROQUETA_

 Ruta molt agradable que transcorre per 
un paisatge canviant a cavall entre les comar-
ques de l’Anoia i la Conca de Barberà. Entre bos-
cos i camps de conreu, masies aïllades i castells; 
dominarem tota la vall de Tous i Bellprat resse-
guint la serra de ca l’Erota_
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CONSULTA EL TRACK 
Wikiloc: 13281075
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Tipus de ruta: Circular
Punt d’inici i final: Castell de Queralt
Distància: 13,45 km  Temps: 4 h 15 min
Punt més alt: 915 m Desnivell s: 809 m
Punt més baix: 672 m  Desnivell t: 809 m
Dificultat: DIFÍCIL_

ESGLÉSIA DE SANT JAUME_ Església romànica situada al peus del 
castell de Queralt que tenia les funcions de parròquia fins l’any 1425 
que les va assumir l’església de Sant Salvador al nucli de Bellprat, 
després d’una visita efectuada pel bisbe Galceran Sacosta que va 
constatar la dificultat que els habitants del terme tenien per acce-
dir al temple de Sant Jaume. Per les seves característiques és una 
església pròpia del segle XI, d’una sola nau capçada a llevant per un 
absis semicircular i campanar d’espadanya al mur de ponent_

GRONY DE MIRALLES_ El puig de 866 m. situat a l’est de l’Agulla 
Grossa és el cim culminant de tot el conjunt de la serralada de Que-
ralt-Miralles-Montbui. A part d’unes bones vistes des del cim, ens 
permet gaudir d’una vegetació típica mediterrània, majoritàriament 
amb pins, sabines i garrics, un terreny calcari i la visita a les restes 
del Castell de Miralles_

CASTELL DE ROQUETA_ Se sap de l’existència del castell des de mit-
jan segle X. Des de la seva posició, un turó de cim rocós −la “roque-
ta”−, gaudeix d’una bona visió de la zona de transició entre la conca 
d’Òdena i la Conca de Barberà. La família dels Cervelló-Alamany 
van exercir el control del castell entre els segles XI i XIII. A partir de 
llavors, el van donar al monestir de Santes Creus_

ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE ROQUETA_ Citada l’any 1079, l’edifici 
visqué una vida paral·lela a la del castell i també passà a ser posses-
sió del monestir de Santes Creus l’any 1229, el qual mantingué el 
culte fins a mitjan del segle XIX_


