
Santa Maria de Roca-sança
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Santa Maria de Roca-sança
Edifici d’una so-
la nau amb un 
absis semicircu-
lar. L’interior es-
tà cobert per
una volta de ca-
nó de perfil a-
puntat. Se’n  té
coneixement

des del 1289. La capella és particular i tan sols
s’obre una vegada a l’any, per l’aplec.
 
Aplec: mes de maig.
Municipi: Guardiola de Berguedà
Bisbat: Solsona
Accés: per pista forestal

Es té constàn-
cia de l’existè-
ncia del san-
tuari  ja el 1258.
Es tracta d’una 
església amb 
una sola nau, 
amb capçalera 
recta i cape-

lles laterals. Està coberta amb volta de canó. Es 
conserva la decoració policromada de les parets 
d'estil neoclàssic, però no hi ha imatges anti-
gues.

Aplec: 8 de setembre
Municipi: Saldes
Bisbat: Solsona
Accés: per pista forestal

Mare de Déu de GresoletMare de Déu de Gresolet

Per a més informació, podeu adreçar-vos al Centre del Parc, a Bagà, o a les oficines d’informació turística 
comarcals i municipals de la zona.

Centre del Parc
C/ La Vinya, 1   08695  Bagà
Tel. 93 824 41 51    
a/e pncadimoixero@gencat.cat
www.gencat.cat/parcs/cadi

Ruta mariana                                                                                                              
pel Parc Natural
Ruta mariana                                                                                                              
pel Parc Natural
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GISCLARENY

La primera notí-
cia que se’n té és 
del 1322. Les di-
ferents reformes 
n’han amagat l’ori-
gen romànic. Pro-
bablement va ser 
construïda anne-
xa a un hospital o 
hospici d’una de 
les rutes que travessaven el Cadí. 

Aplec: 1r diumenge de maig
Municipi: Montellà i Martinet
Bisbat: Urgell
Accés: per carretera asfaltada 

Mare de Déu de BastanistMare de Déu de Bastanist



Mare de Déu de PallerMare de Déu de Paller

Santa Maria de JosaSanta Maria de Josa

Els parcs naturals, com a conservadors del patri-
moni, tenen una funció específica sobre el medi 
natural, geològic, botànic i faunístic, però també 
sobre el patrimoni etnogràfic com a dipositaris 
d’una llarga interacció de l’home i el medi. 

Els parcs naturals conserven aquesta relació amb 
estructures ramaderes, xarxes de camins, his-
tòries, remeis, recol·leccions... en fi, una cultura 
popular que a través de generacions ens ha arribat 
a nosaltres.

Dins d’aquest context, hi podem situar el fet reli-
giós, el que en podríem dir el patrimoni espiritual 
del parc, representat per esglésies, moltes d’elles 
romàniques, dedicades a diversos sants, però pel 
ressò comarcal en destaquem els santuaris ma-
rians.

Tots estan situats en indrets especials, d’una be-
llesa i singularitat que probablement els fa únics.

Cada un és especial, des del que oferia hospedat-
ge als caminants que creuaven la serralada fins als 
que són llocs d’antics cultes pagans cristianitzats. 
En molts d’aquests, s’hi celebren els aplecs, que 
marquen el transcurs de l’any, amb gran afluència 
de gent de la rodalia.

Tant si s’hi va amb esperit devocional com espor-
tiu, són llocs que ofereixen un entorn natural mag-
nífic, impregnat de poesia i bellesa, que estimulen 
la contemplació.

El Parc Natural
del Cadí-Moixeró

La primera no-
tícia que es té 
de l’edifici és del 
segle XIII. Esglé-
sia d’una sola 
nau, capçada a 
nord-oest amb 
capçalera plana 
i coberta amb 

entramat de fusta que sosté una teulada a doble 
vessant.

Aplec: 1r diumenge de setembre.
Municipi: Cava i Ansovell
Bisbat: Urgell
Accés: per carretera asfaltada

És l’antiga es-
glésia parroquial 
de Josa, que es 
troba als afores. 
Consta d’un edi-
fici d’una sola 
nau coberta amb 
volta de canó. A 
l’interior es con-
serva un retaule barroc. 

Municipi: Josa i Tuixén
Bisbat: Urgell
Accés: per pista forestal

Us convidem a fer un itinerari pels santuaris i esglésies marianes del Parc Natural

Mare de Déu de BoscaltMare de Déu de Boscalt
Església que 
data de 1748 i
és construïda en
un mateix edi-
fici que la casa 
hostal annexa. 
L’església és 
d’una única nau
neoclàssica i presenta un retaule major barroc.

Aplec: 2n diumenge de setembre
Municipi: Bagà
Bisbat: Solsona
Accés: per carretera asfaltada

Mare de Déu del RoserMare de Déu del Roser
Església que 
probablement 
estava asso-
ciada al castell 
de Gisclareny, 
existent al se-
gle XIII. L’actual 
església, però, 

correspon a una construcció barroca del segle 
XVII. És de planta quadrada, amb tres naus de 
volta apuntada.

Festa Major: 1r diumenge d’octubre.
Municipi: Gisclareny
Bisbat: Solsona
Accés: per carretera asfaltada

La xarxa de senders senyalitzats del Parc Natural permet connectar i visitar totes les esglésies a peu, per 
als més caminadors.

En l’àmbit del parc natural i en el conjunt dels seus 17 municipis, es pot gaudir de la visita a un abundant 
patrimoni històric, arquitectònic i cultural, format per altres esglésies, per camins històrics, viles, festes, 
tradicions, gastronomia i productes artesans.


