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RUTA DE LES 21
ERMITES ROMÀNIQUES
SANTA SUSANNA DE L’ABELLAR
SALLENT — Bages

Història
Aquesta església es trobava dintre l’antic terme del Castell de Cornet, al lloc de
l’Abellar. No degué passar de ser una
capella rural de la parròquia de Santa
Maria de Cornet.
Apareix documentada l’any 1239, quan
Gueraula de Castellet, senyora de Cornet, deixà quatre sous als altars de Santa Susanna i Santa Fe, que ha de correspondre a l’església de l’Abellar i a
una altra vora al mas Solà al mateix terme de Cornet. Hi ha moltes notícies que
confirmen la celebració de culte i la funció de capella parroquial.
L’any 1706 l’escultor Francesc Morató,
de Vic, va fer la imatge de la santa, barroca.
L’edifici no va patir gaire reformes al
llarg del temps, a l’any 1768 s’hi féu a
manera de creuer, dues capelles de forma semicircular. El 1799 es consumà la transformació del retaule barroc neoclàssic
fet per Pere Sunyer, de Manresa.

L’edifici
Obra del segle XII. És d’una sola nau, acabada
al cantó de llevant amb un absis semicircular.
La nau és coberta amb una volta lleugerament
apuntada. L’absis està cobert amb una volta de
quart d’esfera. Al centre d’aquest absis hi ha
una finestra molt bonica, feta amb dos arcs de
mig punt en degradació, en el segon dels quals
i al dessota hi giravolta una petita arquivolta,
que ha estat treballada imitant una corda.
La porta està situada al capdavall del mur de
migjorn i és coronada amb un arc de mig punt
fet amb dovelles. Davant el portal hi ha uns graons semicirculars.
Al mur de ponent hi ha un campanar d’espadanya d’una obertura, refet modernament
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Com podeu observar en el plànol
del recorregut Santa Susanna de
l’Abellar és l’última ermita que ens
trobarem un cop sortim de Navàs,
punt inicial i final de la Marxa i la
cinquena que trobarem un cop
sortim de Sant Pau de Pinós.
Quan sóm a Navàs agafem la
carretera BV-4401 que es dirigeix a Prats de Lluçanès, al cap
de 2 Km. Trobarem un trencant a
la dreta que indica l’Abellar de
baix, després de recórrer 1'600
km. arribarem a l’ermita.

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:
Orientació:
Les esglésies s’orientaven d’est a oest, de manera que el
primer raig de llum solar – identificada amb Crist – entrava
per l’absis, i l’últim, per la portalada principal.

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

410354.0
410260.3
1.918149

4639233.0
4639028.9
41.898105

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