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Zenobita edicions publica el llibre de la història 
de les capelles que hi ha en els camins que porten 
al santuari de Queralt 
 
El llibre, del qual és autor l’estudiós berguedà Roger Cortina i Farràs,  
explica la història de les nou capelles, des de la seva construcció fins als 
nostres dies. 
 
L’obra inclou un apartat en què la historiadora Maria Dolors 
Santandreu fa una síntesi de la història del santuari 
 
 
 
 
 
 
 
Capelles de Queralt  
 
Autors: Roger Cortina i Farràs 
Pàgines: 136 
Format: 21x15cm 
Tiratge: 1.000 exemplars 
PVP: 16 € 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Zenobita edicions publica Capelles de Queralt de Roger Cortina i Farràs. Es tracta 

d’una obra que fa un recorregut per la història de les nou capelles de Queralt construïdes 

entre el s. XVII i XX. Sis d’aquestes capelles estan situades en els camins que 
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condueixen al santuari de Queralt (Sant Marc, Sant Jacint, Sant Jaume, Mare de Déu del 

Dolors, Sant Antoni i Sagrada Família) i les altres tres es troben un cop arribats al 

santuari (Santa Cova de la Troballa, Sant Ignasi i Sant Joan). 

 

Es tracta d’esglésies que formen part del paisatge de la muntanya de Queralt, totes i 

cadascuna d’elles amb una història diferent i originades a l’entorn del santuari, per 

acompanyar l’oració, el repòs i l’aixopluc dels pelegrins que s’hi dirigeixen.  

 

Primerament, el llibre inclou una apartat on s’explica la història del santuari de Queralt i 

de la imatge de la marededéu escrita per la historiadora Maria Dolors Santandreu. En el 

mateix apartat s’hi inclou una explicació sobre els possibles orígens religiosos del 

santuari. Tot seguit l’autor incorpora un petit mapa per a poder situar les nou capelles i 

fa una breu descripció de la seva situació actual, i finalment entra a explicar cada una de 

les capelles detalladament incloent-hi una explicació històrica de cada un dels sants que 

les commemoren. 

 

El llibre remarca que les capelles s’han restaurat, mantingut i netejat gràcies a la 

voluntat de moltes persones de Berga que hi han col·laborat d’una manera 

desinteressada. 

 

 

 

 L’acte de presentació del llibre tindrà lloc el dissabte 16 
d'abril (vigília de Rams), a les 6 de la tarda, a l'església de 

Sant Joan de Berga.


