
Es trobava dins el terme del 
Castell d’Oristà. Al segle XI al 
desfer-se el terme es formà un 
terme autònom, el qual actual-
ment pertany al municipi de 
Santa Maria de Merlès. 

El lloc es comença a documen-
tar des del 982, i l’església apa-
reix citada l’any 1016 en la do-
nació que féu Folc a Giaclavara 
de béns situats al castell d’Oris-
tà, en el terme de Sant Amanç, 
en el lloc de Pedrós. El fet de 
parlar d’un terme de l’església 
fa pensar que ja devia ser par-
ròquia. Aquesta funció la va 
perdre després de l’any 1154, 
que passà a ser sufragània de 
Sant Miquel de Terradellas i 
després totes dues passaren a 
ser-ho de Santa Maria de Gaià. 
 
L’any 1878 passà a dependre 
de Sant Pau de Pinós.  

Història 

L’edifici 

És d’una sola nau, coberta amb volta de canó rematada a llevant per un 
absis semicircular cobert amb volta de quart d’esfera. 
 
Rep la llum a través de tres finestres, de les quals una és un rosetó obert 
al mur de ponent. 
 
La porta és molt senzilla i s’obre al capdevall del mur de migdia, emmarca-
da per dovelles en forma d’arc de mig punt. 
 
Té un campanar d’espadanya de dues obertures., el qual  és modern, i 
s’aixeca en forma de torre al capdavall de la nau. 
 
Els murs interiors han estat rebaixats amb dos arcs de descàrrega, són 
arcs de mig punt, oberts en els dos murs laterals. 
 
L’aparell sembla assenyalar diferents retocs. Tot I que sembla respondre a 
una refecció feta al segle XII, sembla evidenciar diferents remodelacions 
que han alterat profundament la seva estructura romànica 
 
Per les seves característiques podem dir que aquesta obra pertanys al se-
gle XI. I fou força reformada durant el XIX.  
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Sender circular que transcorre per poblacions i llo cs de notable interès, enllaçant les múltiples esgl ésies romàniques 
del rodal de Navàs i Puig-reig. 
 
Distància : 80,200 km Comarques : Bages i Berguedà  

 
 

Com podeu observar en el plànol 

del recorregut Sant Amanç de Pe-

drós és la divuitena ermita que 
ens trobarem un cop sortim de 

Navàs, punt inicial i final de la 

Marxa i la primera que trobarem 

un cop sortim de Sant Pau de Pi-
nós. 

Quan estem a Navàs BV-4401 
cap a Prats de Lluçanès, en el 

km. 11 trobarem a la dreta una 
pista forestal  un cop la agafem al 
cap d’uns 2'500km. arribarem a 
l’ermita 
 

UTM31N - ED50 414638.0 4645586.0 
UTM31N - ETRS89 414544.3 4645381.9 
Geogràfica - ETRS89 * 1.968866 41.955791 

Coordenades del punt: 

* A efectes pràctics, els sistemes de referencia ETRS89 i WGS84, 
es poden considerar equivalents  

Sant Amanç de Pedrós 3.220 

Sant Jordi de Lloberes 6.370 

Sant Miquel de Tarradelles 8.160 

Santa Maria de Cornet 13.970 

Santa Susanna de l’Abellar 15.930 

Navàs 20.740 

Glossari: 

Columna:  
 
Suport genèricament cilíndric o gairebé cilíndric – a diferencia 
del pilar que és fonamentalment de secció quadrada – que 
consta normalment de tres parts: base – fust – capitell. 
 

Etapa  Horari 
h:min 

Distància 
kms. num. Itinerari 

5 St. Pau de Pinós — Navàs 6:00 20:740 

Santa Maria  

de Cornet 

Santa Susanna 

De l’Abellar 


