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Sortides en Família

L'església de Sant Quirze de Pedret

Sortida organitzada pel grup de pares. Cadascú es
responsabilitza
dels
qui
porta
en
el
desenvolupament de l’activitat, forma física i
cobertures necessàries.
Per prendre part en les activitats que poden
incloure risc físic dels propis participants, aquests
han d’estar en possessió de la llicència federativa
o assegurança temporal que cobreixi els accidents
de muntanya i que es pot tramitar a la secretaria
del CEM.
Per a més informació:
Centre Excursionista Montserrat
C/Vilanova, 24- 08240 Manresa. Tl 93.872.53.12.
Horari: dilluns, dimarts i dijous de 18 a 21 hores.
Altres e-mails de contacte:
secretaria@centreexcursionistamontserrat.cat
muntanya@centreexcursionistamontserrat.cat
Podeu contactar directament amb
ribera.montse gmail.com
Es prega confirmar assistència.

SORTIDA RELAX A:
SANT QUIRZE DE
PEDRET
Dia: Diumenge 3 de juny 2011.
Trobada: 10:00 h. Entrada pral. de
l’aparcament del Carrefour de Manresa
(davant Bages Centre)

Sortida: 10:15. Arribada prevista a
les 11:00.

RECOMANACIONS
Per portar
Calçat adequat per muntanya
i un altre per l’aigua.
Esmorzar i dinar
Xiulet per a cada nen/nena
Aigua suficient per tot el dia
Banyador, tovallola, etc.

Altres
Càmera de fotos o vídeo
Farmaciola
Llicència Federativa

DADES DE LA SORTIDA
Longitud: 0 m
Durada: totes les hores de sol
Dificultat: excursió molt agradable, de
baixa dificultat, amb bany assegurat.

COM ARRIBAR-HI
Agafem la C-1411 fins a Berga , entrant
a Berga per l’entrada Nord i a ma dreta
trobem ja el cartell indicador cap a
Sant Quirze de Pedret. Seguim aquesta
carretera , estreta però ben asfaltada
fins arribar a tocar del Pont Romànic de
Pedret.
Ja podem aparcar el cotxe i sortir a
banyar-nos al riu.

SANT QUIRZE
DE PEDRET
Veniu a passar un dia agradable i
fresquet banyant-nos al riu Llobregat,
en aquest indret tant bonic i tranquil .
També ens trobem per confeccionar i
aportar idees per fer el calendari del
curs vinent de Caminens. Us agrairem
qualsevol sugerència per properes
sortides.
Desprès de dinar els que vulguem ens
podrem acostar fins l’esglèsia de Sant
Quirze de Pedret.

L'església original és preromànica d'una
sola nau
(l'actual
central)
amb absis trapezoïdal, delsegle IX, i una
porta
d'accés
per
ponent
(avui
desapareguda).

De la nau sud només en resta un petit
tram contigu a l'absidiola. Al segle
XVIII s'hi afegeix una espadanya en la
cara de ponent, si bé es va haver
d'enderrocar a la restauració de 1995
degut al seu mal estat.

Finalment, destacar que els murs
interiors de la nau central es varen
haver de reforçar al segle XI, ja que en
el canvi de "pre" a romànica, es va

substituir la teulada de fusta a dos
aigües per la tradicional volta de canó
de pedra, molt més pesada.

Cal destacar les pintures del seu
interior, especialment als absis. A
l'absis de la nau central es conserven
part de la pintura preromànica amb dos
fragments.

Sobre d'aquestes hi havia pintures
romàniques del segle XI que varen ser
traslladades
al Museu
Diocesà
i
Comarcal de Solsona el 1937.

A la nau central hi havia unes pintures
amb fragments del que devia ser el
martiri de sant Quirze i santa Julita,
sants titulars de l'església.

A l'absidiola del sud, trobem una
reproducció de les pintures romàniques
que
varen
ser
traslladades
al MNAC el 1922. S'ha fet una simulació
del seu estat original amb els vius colors
que devien tenir fa 1000 anys.

A l'absidiola nord hi ha una reproducció
de les pintures romàniques de finals
del segle XI que varen ser arrencades
al 1922 i
que
es
conserven
al MNAC a Barcelona.

