DE SANTA LINYA A L' ERMITA DE SANT PERE DE QUERALT
L' església de Sant Pere és al cim d'un esperó
rocallós situat dins del barranc de Sant Pere.
Per les seves característiques tipològiques i
constructives, aquesta església s'inscriu dins una
arquitectura que segueix fidel a les fórmules
constructives llombardes, però sense el seu
sentit ornamental. A l'estil d'altres esglésies de
la regió, es pot considerar una obra bastida a
cavall del segles XI i XII.
Les primeres notícies del terme corresponen a
l'any 1072, quan Arnau Mir de Tost manà
redactar el seu testament, en el qual deixava a
la seva filla Letgarda i al seu gendre Ponç Guerau
I de Cabrera el castell de Queralt i el de Santa
Linya.
Posteriorment, el castell passà a la família Meià i
més tard, a la mort de Arnau Guillem, el castell
de Queralt passà a Santa Maria de Meià, amb el
castell hi degué passar l'església.
Sortim de la placa de la font i anirem cap a l'ermita de Sant Salvador a la part alta del poble de Santa Linya i seguim la
pista que va a l'estació de tren. Als 100 metres deixem la pista i prenem un sender a l'esquerra que segueix l'antic camí
d'Oroners amb bells trams empedrats.
4 m. Passem pel costat d'un corral al peu d'un penya segat.
15 m. Sortim a una pista que pràcticament només creuem, cap a un maset, un cartell d'Espai d'interès natural i una
cruïlla on prenem una pista que ens durà a la partida del Pou i, més tard, a la de Queralt. Anem trescant per camps
conreats d'ametllers i vells masos.
45 m. A la dreta hi ha, ben amagat, un vell pou de pedra amb una bassa.
49 m. Cabana a l'esquerra nostra amb una era. És l'era del Teixidor.
54 m. En aquest punt deixem la pista i agafem un corriol a l'esquerra que va seguint un estol de fites. Però abans podem
aprofitar per seguir uns 5 minuts el camí de carro i anar al mirador de la Balconada sobre l'estimball que ens ofereix una
sorprenent panoràmica sobre l'embassament, el Coscoll, i altres muntanyes properes fins el teló del Montsec de Rúbies
que tanca l'escenari.
Continuem pel corriol fitat que va vorejant la muntanya cap al nord sense arribar a la cinglera. Cal posar sempre cura a
les fites indicadores del viarany.
1 h. 03 m. Trobem la primera casamata que bastiren l'exercit franquista l'any 1938 quan el riu Noguera Pallaresa es
constituí front de la Guerra Civil. A llevant s'aixoplugaven els soldats republicans.
Anem seguint el corriol que unia les diferents casamates sense guanyar ni perdre massa alçaria. Poc abans d'arribar a
un esperó que davalla fins a Sant Pere que haurem albirat en algun tram del recorregut, iniciem el descens, sempre
resseguint les fites.
1 h. 26 m. Petit grau a la roca.
1 h. 37 m. Fem cap a la vall de Sant Pere i sortim a l'antic camí que davallava cap a l'església per on continuarem per la
dreta.
1 h. 40 m. Revolt molt característic entre alguna balma en un pany de paret.
1 h. 44 m. Collet al peu de l'ermita però per acabar de pujar-hi cal davallar per l'esquerra.
1 h. 48 m. Ermita de Sant Pere de Queralt, un solitari indret on encara es pot sentir el silenci.

