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RUTES DE LA MARXA

RUTA DE LES 21
ERMITES ROMÀNIQUES
LA ROMÀNICA
ÍNDEX FITXES
01

Santa Maria de les Esglésies

02

Sant Cugat del Racó

03

Sant Miquel de Castelladral

04

Santa Fe de Valldeperes

05

Sant Vicenç de Navel

06

Sant Esteve del Pujol de
Planès

07

Sant Martí de Balaguer

08

Sant Joan de Montdarn

09

Sant Miquel de Fonogedell

10

Sant Sadurní de Fonollet

11

Sant Marçal de Puig-Reig

12

Sant Joan Degollat

13

Sant Martí de Puig-Reig

14

Santa Maria de Periques

15

Sant Andreu de cal Pallot

16

Mare de Déu de Pinós

17

Sant Pau de Pinós

18

Sant Amanç de Pedrós

19

Sant Jordi de Lloberes

20

Sant Miquel de Terradelles

21

Santa Maria de Cornet

22

Santa Susanna de l’Abellar

Que contenen les fitxes?
•
•
•
•
•

Benvolguts/des excursionistes:
Enguany celebrem la 25ª edició de la Marxa Romànica de Resistència.
Una manera de commemorar aquest quart de segle ha estat la realització
d’aquest col·leccionable de fitxes sobre cadascuna de les ermites que formen part del recorregut (GR-176).
A banda de la vessant excursionista i esportiva, aquesta Marxa, se’n diu
romànica perquè hem intentat enllaçar el màxim d'ermites d’aquest estil en
el seu recorregut, totes elles formen part del nostre patrimoni artístic i històric. També hem volgut recuperar antics camins que ja gairebé estaven
desapareguts.
Amb això hem volgut tornar als orígens de l’excursionisme a Catalunya,
on la part cultural, sobretot a nivell de geografia, geologia i història, hi tenia
un rol importantíssim.
Aquestes fitxes volem que siguin un instrument per a tots els excursionistes delerosos de caminar per aquestes terres; entre el Bages i el Berguedà,
que vulguin gaudir d’ unes vistes del Pirineu i Prepirineu meravelloses; i
que vulguin conèixer el nostre passat medieval, de quan aquestes eren realment terres de frontera entre el món cristià i el món musulmà.
Veureu que el nom “oficial” de la Marxa és la Ruta de les 21 Ermites Romàniques, però hi ha 22 fitxes. Això és la conseqüència de la modificació del
recorregut que s’ha fet per tal de passar per l’ermita de Santa Maria de les
Esglésies.
Ara bé, entre nosaltres, i ens agradaria que també entre vosaltres, la marxa
és coneguda senzillament com La Romànica.
Per celebrar els 25 anys i estar més aprop de vosaltres La Romànica, la
podreu trobar al Facebook a la següent direcció:
https://www.facebook.com/laromanica.
Gràcies a tots i totes i, a caminar de gust. Molts segles d’història us contemplen.
C.E.N.

Nom de l’ermita, municipi al qual pertany i comarca.
La història.
La descripció de l’edifici.
Si s’escau hi haurà els punts d’interès, si cal destacar quelcom especialment.
Un mapa del tram corresponent. Nosaltres proposem 5 trams.
Hem tingut en compte que tan el principi com el final siguin de
fàcil accés amb cotxe.
⇒
Navàs- Santa Fe de Valldeperes.
⇒
Santa Fe de Valldeperes- Sant Joan de Montdarn.

•
•
•
•

⇒
Sant Joan de Montdarn- Puig-Reig.
⇒
Puig-Reig- Sant Pau de Pinós.
⇒
Sant Pau de Pinós- Navàs.
La distància de cada etapa
Les coordenades geogràfiques de cada ermita.
Com arribar-hi amb cotxe
Glossari de termes del romànic

RU TES D E LA MARX A

Sender circular que transcorre per poblacions i llocs de notable interès, enllaçant les múltiples esglésies romàniques
del rodal de Navàs i Puig-reig.
Distància : 80,200 km Comarques : Bages i Berguedà

Desnivells

Segueix-nos a: https://www.facebook.com/laromanica
Centre Excursionista de Navàs
Ctra. de Berga, 81
08670 Navàs

Teléfono: 938204295
Correo: cen@navas.cat
Web: www.totnavas.com/cen

