
Es trobava a l’antic terme del 
castell de Gaià. Apareix cita-
da el 1053, quan fou donada 
al bisbat de Vic. Ja apareix 
dedicada a Sant Jordi, la qual 
cosa fa que sigui la més anti-
ga del bisbat de Vic sota 
aquesta advocació. 

En un principi fou una capella 
depenent de Sant Miquel de 
Terradelles. Es creu que l’edi-
fici primitiu fou totalment refet, 
ja que l’actual església no es 
correspon a la tipologia d’una 
església del 1053. Fou profa-
nada el 1936, i restà sense 
culte fins que el 1964 fou res-
taurada pel propietari del mas 
Soler de Lloberes.  

Història 

L’edifici 

És una obra romànica tardana de principis del segle XIII, que substi-
tuïa una altra de més antiga, ja esmentada, del 1053. És un edifici 
construït de manera senzilla i austera. 

És d’una sola nau, coberta amb una volta de pedra força apuntada, i 
al costat de llevant hi ha un absis semicircular, cobert amb un quart 
d’esfera. 

L’absis és pràcticament tan ample com la nau, però al mateix temps 
es força més baix, degut a l’apuntament de la volta, aquest fet es 
veu molt més clar a l’interior, on l’arc de mig punt d’obertura de l’ab-
sis, queda força per sota del punt més alt de la cobertura de la nau. 

La portalada és acabada amb un arc de mig punt, i està situada al 
capdavall de la paret de migjorn, queda enlairada respecte el sòl i 
per això hi ha una esglaonada per accedir-hi. 
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L’espadanya que corona el mur de ponent és d’una 
sola obertura, i és de construcció moderna.  

El campanar és modern, i s’aixeca en forma de torre al capdavall de 
la nau. 

Per les seves característiques podem dir que aquesta obra pertanys 
al segle 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 Jordi de Llobe-

res és la dinovena ermita que ens 
trobarem un cop sortim de Navàs, 

punt inicial i final de la Marxa i la 

segona que trobarem un cop sor-

tim de Sant Pau de Pinós. 

Quan estem a Navàs agafar la 
carretera BV-4401 cap a Prats 

de Lluçanès, en el km. 10’10 a la 
dreta hi trobem el camí que està 
indicat, al cap d’1,700Km. Arriba-
rem a l’ermita. Si seguim aquest 
camí podrem arribar a l’ermita de 
Sant Miquel de Terradelles, que 
també ho trobarem indicat. 

UTM31N - ED50 414171.0 4643926.0 
UTM31N - ETRS89 414077.3 4643721.9 
Geogràfica - ETRS89 * 1.963474 41.940791 

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: 

 

 

 
 

Etapa  Horari 
h:min 

Distància 
kms. num. Itinerari 

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

Santa Susanna 

de l’Abellar 
Santa Maria  

de Cornet 

Capitell:  

 
És l’extrem o cap més o 
menys ornamentat del 
fust d’una columna. Els 
romànics adopten formes 
molt diverses. Hi podem 
trobar des de decoració 
geomètrica, floral, animal 
i humana. A vegades hi 
apareixen escenes de les 
Sagrades Escriptures – 
historiats -; i a cops s’hi 
troben monstres que sem-
blen trets d’un bes(ari 


