
ple, l’any 1315 el vescomte de Cardona i 
l’abat de Serrateix Berenguer feren una 
concòrdia en què s’estipula que “ los pa-
jesos de nabel no estan obligats a la ma-
nobra de Cardona y que lo criminal sia de 
dit Bescomte de Cardona”. 
 

Navel, era sufragània de Sant Pere de 
Serrateix, per això els abats del mo-
nestir, al ser rectors de Sant Pere, teni-
en jurisdicció sobre aquesta església. 
Al segle XVIII passà a ser sufragània 
de Sant Maria de Serrateix.  

Història 

L’edifici 
És un característic exemplar d’arquitectura rural del segle XII, que consta d’una nau coberta amb volta de canó rematada pel 
cantó de llevant per un absis cobert amb un quart d’esfera. Es pot saber quan es consagrà gràcies a la troballa feta l’any 1861 
de la lipsanoteca, en la qual hi havia dos petits pergamins amb el nom de l’abat Guillem (1097-1156) i un capellà dit Archibal-
dus, que segurament devia ser el vicari perpetu de Serrateix. 
 
Els murs no tenen cap tipus d’ornamentació. Al centre de l’absis hi ha una finestra de doble esqueixada, coberta amb un arc 
de mig punt adovellat. 
 
La porta d’entrada ha estat totalment transformada, es troba al mur de migjorn. A la llinda d’aquesta hi ha gravat l’escut de 
Serrateix, per a remarcar la dependència de l’església respecte del monestir. 
 
El mur de ponent, al qual s’hi va afegir un porxo,és coronat per un campanar d’espadanya, amb dues obertures. 
 
L’església ha tingut, que se sàpiga, dos retaules, un de l’any 1573, del qual no n’hi ha cap més referència. El segon, que en-
cara es conserva, és de l’any 1861, és d’estil neoclàssic. Al centre presideix Sant Vicenç i l’acompanyen a la dreta Sant Eu-
dald i Sant Joan Baptista a l’esquerra; corona el retaule la Mare de Déu del Roser. 
 
L’any 1861 s’hi feren reformes i li va donar l’aspecte actual. 
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RUTA DE LES 21 
ERMITES ROMÀNIQUES 
SANT VICENÇ DE NAVEL 
VIVER I SERRATEIX -  Berguedà 

Sant Vicenç de Navel és una 
església construïda al peu de la 
riera de Navel i del camí ral que 
anava de Cardona al monestir 
de Serrateix i al sector del com-
tat de Berga que limita amb el 
Llobregat. 
 
L’any 956 el terme de Navel és 
donat pel vescomte del Bergue-
dà Branduí al monestir de Sant 
Salvador de la Vedella 
(Berguedà), vinculat al monestir 
urgellenc de Sant Serni de Ta-
vèrnoles. 
 
El 1260 l’abat de Sant Serni de 
Tavèrnoles ven a l’abat Benet 
de Serrateix el terme de Navel. 
 
Els conflictes entre els senyors 
de Cardona i l’abat de Serrateix 
foren força normals. Per exem-
ple l’any 1294 el vescomte de 
Cardona ordena als seus bat-
lles que “no manen fer cavalca-
ta als pagesos de nabel per ser 
de Serrateix”. I un segon exem-



Centre Excursionista de NavàsCentre Excursionista de NavàsCentre Excursionista de NavàsCentre Excursionista de Navàs    

Ctra.    de    Berga,    81    

08670 Navàs 

RUTES DE LA MARXA 

Telèfon: 938204295 

Correu:  cen@navas.cat 

Web: www.totnavas.com/cen 

Sender circular que transcorre per poblacions i llo cs de nota-
ble interès, enllaçant les múltiples esglésies romà niques del 
rodal de Navàs i Puig-reig. 
 
Distància : 80,200 km Comarques : Bages i Berguedà.  

 

Etapa  Horari 
h:min 

Distància 
kms. num. Itinerari 

2 Santa Fe de Valldeperes -  Sant 
Joan de Montdarn 

3:30 13.390 

UTM31N - ED50 394322.0 4643864.8 

UTM31N - ETRS89 394228.3 4643660.8 
Geogràfica - ETRS89 * 1.724088 41.937830 

Coordenades del punt: 

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

Glossari:  

 Absis: Part de l’església situada a la capçalera que sobresurt de la 
façana posterior i que, genèricament, té planta semicircular (malgrat 
que pot ser també poligonal) i coberta de volta. L’absidiola és un absis 
petit. 

Sant Vicenç de Navel 3.600 

Sant Esteve del Pujol de les Planes 9.350 

Sant Miquel de Balaguer 12.000 

Sant Joan de Montdarn 13.390 

Com podeu observar en el planol del recorregut Sant Vicenç de Navel és la cinquena ermita que ens trobarem un cop sortim 
de Navàs, punt inicial i final de la Marxa. 
 
Sant Vicenç de Navel és la primera ermita que trobarem en el recorregut d’aquest tram, un cop sortim de Santa Maria de  
Valldeperes. 

 
 Agafar la C-55 fins al poble de Cardona, d’aquí en surt la carretera B-420 en direcció a Montmajor i Berga, passat el 

Km. 2 trobarem a mà dreta la carretera que ens porta cap a Serrateix, més o menys al Km. 6.5 arribarem al mas de Navel, al 
costat del qual hi ha l’església. 


