
Aquesta església es trobava dins l’antic terme del castell de Merlès. Aviat fou parròquia, funció que va perdre du-
rant un temps, per tornar-la a recuperar i mantenir-la fins l’actualitat. 
 
L’església apareix esmentada l’any 959. Era parròquia, però aquesta funció la perdé entre l’any 1154 i el 1331, 
quan el bisbe Galceran Sacosta de Vic visità les parròquies d’aquesta zona. Segurament passà a ser sufragània 
de Sant Martí de Merlès. 
 
Arran de la reestructuració parroquial de l’any 1878 fou erigida parròquia independent a la qual fou adscrita l’es-
glésia de Santa Maria de Pinós, i més tard Sant Amanç de Pedrós. 

Història 

L’edifici 

És un edifici molt transformat. La porta d’entrada, oberta al mur de ponent, i el campanar, de torre i amb una 
planta quadrada, són fruit d’unes obres fetes al segle XVII. A més al seu entorn s’hi han fet tot un seguit d’edifica-
cions modernes que en fan difícil la seva contemplació. 
 
Els elements més interessants que ens han arribat del romànic són un tros de nau i l’absis amb una senzilla fi-
nestra de doble esqueixada. 
 
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 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 Sant 

Pau de Pinós és la disetena ermita que ens troba-

rem un cop sortim de Navàs, punt inicial i final de la 
Marxa i la quarta i última que trobarem d’aquest re-

corregut 

Quan esteu a Navàs agafar la carretera BV-
4401 que va de Navàs a Prats de Lluçanès. Just 

després d’haver passat el Km. 13 hi ha a mà esquer-
ra una carretera que us hi portarà La ermita la troba-
reu a uns 100 metres. 
 

UTM31N - ED50 413580.5 4647250.3 
UTM31N - ETRS89 413486.9 4647046.1 
Geogràfica - ETRS89 * 1.955863 41.970663 

Coordenades del punt: 

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

lossari:  

Carreu:  
 
Pedra generalment en forma de paral·lelepípede i secció rectangular que s'utilit-
za en la construcció.  

 

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 


