
Aquesta església es trobava 
dins l’antic terme del castell 
de Merlès. Des dels seus 
orígens fou una capella rural 
amb una certa devoció mari-
ana. 

Les primeres notícies històri-
ques d’aquesta capella apa-
reixen l’any 1170, quan Gui-
llem de Lluçà, senyor del 
terme féu una deixa de tres 
sous. 

A partir d’aquesta data la 
devoció a Santa Maria de 
Pinós anà en augment. Des 
dels seus inicis va quedar 
vinculada a l’església de 
Sant Pau de Pinós, però en-
tre l’any 1154 i el 1331 fou 
unida a la parròquia de Sant 
Martí de Merlès. A partir de 

Història 

L’edifici 

És un edifici molt modificat, tot i això encara manté la seva estructura romànica. És una església d’una sola nau 
rematada vers llevant amb un absis semicircular. Al segle XIX, s’hi va afegir una sagristia a la paret de migjorn i 
l’additament d’una porxada a la façana de ponent. 

La nau és coberta per una volta de canó de mig punt reforçada amb arcs torals. La seva arrencada és marcada 
per una cornisa que no sembla ser original. 

Les primitives finestres romàniques estan obturades, i modernament s’hi va obri un rosetó al mur de ponent i un 
finestró al mur de tramuntana. 
La primitiva porta s’obria al mur de migdia, i encara se’n poden observar els seus vestigis. L’actual s’obre al mur 
de ponent i està precedida per la porxada. 
A l’exterior de l’absis s’hi pot veure l’ornamentació llombarda. 
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MARE DE DÉU DE PINÓS (o de GUINEBRET) 
SANTA MARIA DE MERLÈS — Berguedà 

l’any 1778 tornà a quedar vinculada a Sant Pau de Pinós, situació en què es troba actualment. 
Aquest edifici ha estat renovat diverses vegades, sobretot l’any 1803, quan s’hi va construir el pòrtic  
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Sender circular que transcorre per poblacions i llo cs de notable interès, enllaçant les múltiples esgl ésies romàni-
ques del rodal de Navàs i Puig-reig. 
 
Distància : 80,200 km Comarques : Bages i Berguedà  
 

 

Etapa  Horari 
h:min 

Distància 
kms. num. Itinerari 

4 St. Martí de Puig-reig - St. Pau de Pinòs 4:00 11.680 

Com podeu observar en el plànol del recorregut LA 

Mare de Déu de Pinós (o de Guinebret) és la set-

zena ermita que ens trobarem un cop sortim de Na-
vàs, punt inicial i final de la Marxa i la tercera que 

trobarem un cop sortim de Sant Martí de Puig-reig. 

Quan estem a Navàs agafar la carretera BV-
4401 que va de Navàs a Prats de Lluçanès. Un 

cop hem passat  el km 13, es trobarà a l’esquerra un 
trencant, seguint-lo uns  2.300 km arribarem a l’ermi-
ta. 
 

UTM31N - ED50 412396.0 4648301.3 
UTM31N - ETRS89 412302.4 4648097.1 
Geogràfica - ETRS89 * 1.941413 41.979996 

Coordenades del punt: 

* A efectes pràctics, els sistemes de referencia ETRS89 i WGS84, es po-
den considerar equivalents  

Glossari:  

Fresc:  
Tècnica utilitzada per a la pintura mural la qual exigeix les següents condicions: 
 
1. Desfer el color en aigua. 
2. Pintar sobre l'enlluit - aplicat a parts iguals amb sorra fina, calç, i pols fina de 

marbre- mentre encara és humit. 
3. Assecament lent i uniforme. 
4. Colors d'orígen mineral que resisteixen millor l'acció càustica de la calç. 

 

Santa Maria de Periques 0.620 

Sant Andreu de Cal Pallot 3.344 

Mare de Déu de Pinós 9.620 

Sant Pau de Pinós  11.680 


