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Any 2012

RUTES DE LA MARXA

RUTA DE LES 21
ERMITES ROMÀNIQUES
SANT MIQUEL DE TERRADELLES
SANTA MARIA DE MERLÈS — Berguedà

Història
El lloc de Terradelles es documenta l’any 1011. I l’església
surt documentada l’any 1063.
Des de mitjan segle XII fins a
les èpoques recents de la seva
constitució com a parròquia
independent, aquesta església
sempre fou considerada una
filial de Gaià.
Al segle XVII hi hagué un augment de població i això va motivar que es renovés l’edifici.
Aleshores es va obrir una porta
al mur de ponent, amb una llinda en la qual hi consta la data
de construcció, era el 1672, i
un marc de pedra vermella. A
sobre aquests mur també s’hi
aixecà el campanar d’espadanya amb teulada.
L’any 1838 s’hi va fer una nova
reforma; l’espai interior de l’absis fou convertit en sagristia.

a ser església parroquial, això va comportar la construcció d’un nou edifici a uns centenars de metres de l’església romànica, que va anar perdent el culte fins que fou utilitzada com a pallissa d’una masia veïna.

L’any 1878 Sant Miquel passà

L’any 1982 s’hi féu una campanya d’obres, i fou novament beneïda i el temple retornà
al culte.

L’edifici
Església d’una nau rematada a llevant per un absis semicircular. La nau és coberta per una volta de canó, lleugerament
apuntada, i l’absis per una volta d’un quart d’esfera. Entre la nau i l’absis s’interposa un ressalt, cobert amb un arc de mig
punt adovellat, que fa degradació entre els dos cossos d’edifici. Prop de la capçalera hi ha a cada costat un arc rebaixat al
mur, tots dos sorgeixen a l’exterior a la manera de creuer.
La llum entra per dues finestres, una al mur frontal, l’altre a l’absis, que té doble esqueixada i és rematada amb un bloc monolític, en forma d’arc de mig punt. La del mur frontal és rematada amb dos arcs de mig punt.
Aquest edifici es pot datar cap a finals del segle XII.

Punt d’interès:
Al solar nord de l’església hi ha un ossari de pedra. Constituït per un contenidor de forma ortoèdrica i per una tapa de doble
vessant. No hi ha elements decoratius. El seu estat de conservació és molt precari.

RU TES D E LA MARX A

Com podeu observar en el plànol
del recorregut Sant Sant Miquel de
Terradelles és la vintena ermita
que ens trobarem un cop sortim
de Navàs, punt inicial i final de la
Marxa i la tercera que trobarem un
cop sortim de Sant Pau de Pinós.
C-16 sortida Balsareny Sur,
un cop som al nucli urbà agafem la carretera BP-4313 direcció
Avinyó, al cap de 12km.a la esquerra trobarem una pista forestal
que es dirigeix a Cornet seguim
per aquesta pista i a uns 8 km.
escassos arribem a l’ermita
Si seguim per aquest camí podem
arribar fins a l’ermita de Sant Jordi
de Lloberes.

Santa Susanna
de l’Abellar

Santa Maria
de Cornet

Sender circular que transcorre per poblacions i llocs de notable interès, enllaçant les múltiples esglésies romàniques
del rodal de Navàs i Puig-reig.
Distància : 80,200 km Comarques : Bages i Berguedà
Etapa

Horari Distància
h:min kms.

num. Itinerari
5

St. Pau de Pinós — Navàs 6:00 20:740

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:
Fust:
Part vertical de la columna situada entre la base i el capitell.
Base:
Part inferior d’una columna sobre la qual es recolza el fust.

Coordenades del punt:
UTM31N - ED50
UTM31N - ETRS89
Geogràfica - ETRS89 *

415188.0
415094.3
1.975954

4642446.0
4642241.9
41.927573

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