
Ubicació
UTM x 318647, y 4654331; dins 
la demarcació de l’Ametlla del 
Montsec gairebé a la trencada 
occidental amb el terme d’Àger 
i a migdia del castell homònim.

Descripció
Església de l’antic poble medi-
eval, citada des de 1048, dita 
també d’Aspremont. L’edifici 
consta d’una nau rectangular i 
un absis semicircular; se’n con-
serva la façana occidental i el mur de tramuntana, amb pilars adossats, gairebé en 
tota la seva alçada que recolzaven els arcs torals de la volta de canó com encara és 
possible veure. A la façana hi ha una porta gran de mig punt paredada i una finestra 
cruciforme. L’absis i el mur de migdia estan força més malmesos.
És una obra romànica d’aparell irregular i carreus allargassats, tot just desbastats, 
característic del s. XI.

Ermites i capelles privades 
de la Vall

Montsec
del

sota
elcel

Ubicació
UTM x 319950, y 4655786, al 
peu del castell de Colobor Vell, 
gairebé al caire del cingle da-
munt l’Ametlla.

Descripció
L’advocació es dedueix de 
l’existència d’una font propera 
que encara du el nom de Sant 
Miquel. Església del despoblat 
medieval de Colobor, avui des-
aparegut, del que es conserven vestigis, i que anomenem Colobor Vell per diferen-
ciar-lo de l’indret conegut com a Colobor, santuari situat més a ponent.
Es conserven unes poques filades dels murs de l’església que permeten comprovar 
que es tractava d’una església d’una nau amb absis semicircular de la mateixa 
amplada. Obra de pedres irregulars sense lligament i d’aspecte primitiu (segle X - 
inicis del s. XI), contemporània al castell.

Ubicació
UTM x 314549, y 4655287, a la 
falda del Montsec entre el ba-
rranc dels Grillons i el de Fines-
trelles.

Descripció
Conjunt de dos edificis, el pri-
mer un santuari d’una nau 
amb cambril, annex a un gran 
casal amb hostatgeria, obra 
barroca dels s. XVII-XVIII, bas-

tit damunt l’antic castell del s. X-XI. El segon edifici, annex per la banda de llevant, 
és l’antiga capella castral de Santa Maria, que tingué consideració d’ermita a partir 
del s. XIII-XIV. És una obra romànica del s. XI, modificada el segle següent, d’una 
sola nau i absis carrat, i amb dos arcs torals que donen suport a la volta de canó; a 
l’interior, presenta unes fornícules per a ofrenes.

SANT MIQUEL DE COLOBOR VELL

MARE DE DÉU DE PEDRA

Ubicació
UTM x 324479, y 4655241. Da-
munt el congost de Terradets i 
al peu del castell homònim.

Descripció
Església del despoblat de Malla-
becs, documentada l’any 1068. 
Construcció romànica del s. XI 
d’una nau amb absis semicir-
cular feta amb un parament de 
carreus petits, irregulars i allar-
gassats, alguns lleugerament 
escairats. La part més ben conservada correspon a l’absis, més estret que la nau, i 
el mur de migdia que es manté fins l’arrencada de la volta. Té un esvoranc a la por-
ta, a migdia; una petita finestra d’espitllera, rectangular, en aquest mateix mur, 
i una finestra d’esqueixada senzilla al mig de l’absis, amb el coronament de mig 
punt  monolític.

Ubicació
UTM x 316957, y 4655773, si-
tuat a la falda del Montsec sota 
la collada de Colobor, a 1070 m 
snm.

Descripció
El santuari actual correspon a 
una construcció barroca dels se-
gles XVII-XVIII consistent en un 
gran casal d’hostatgeria, con-
vertit en refugi de muntanya el 

1964, que té una capella al seu interior. Consta com a ermita des del 1372 a través 
d’una carta tramesa pel comte Pere d’Urgell a la Paeria d’Àger per a allotjar-hi un 
ermità franciscà que els recomanava. 
El gran temple d’una sola nau es distingeix per la seva volta de maó i de mig punt 
amb llunetes i sobretot per l’enteixinat de guix policromat de la zona presbiteral, 
ara mig malmès, conformat per prominents puntes de diamant. 

SANT MIQUEL DE MALLABECS

MARE DE DÉU DE COLOBOR
Ubicació
UTM x 309691, y 4657468, si-
tuada a ponent del poblat me-
dieval de Sant Llorenç, a la ma-
sia del Batlle.

Descripció
Antic convent de donades -per 
bé que a la Introducció de les 
Constitucions Sinodals de 
temps de l’Arxiprest Joan Fort 
(1648) l’atribueixen a una co-

munitat de monges del Císter-, obra romànica del s. XI amb afegits del s. XII. Avui 
l’església i una torre annexa estan englobades dins l’edificació de la masia esmen-
tada que en reaprofita les estructures subsistents.
Conserva originals una finestra cruciforme a la façana de ponent i una de doble 
esqueixada a tramuntana, així com diverses creus de factura posterior incises als 
carreus. La torre mostra carreus de mesures notables.

SANT MIQUEL DE MONTASPRE

STA. MARIA DE SANT LLORENÇ

En aquest desplegable hem mirat d’aplegar aquells llocs de tradició i devo-
ció on s’acudia, i s’acudeix encara, en aplec per implorar la protecció i l’ajut 
diví. Especialment als santuaris marians entre els quals el de Pedra és el 
més venerat; santuaris des d’on es beneïa el terme o es demanava per les 
collites o la salut de bestiar i persones.
Els més primitius son els santuaris de Santa Maria del Pla i de Santa Coloma, 
als que segueix el de Colobor vell. El de Santa Coloma, desaparegut, el co-
neixem a través de l’arqueologia (s. VII). En tots els casos es tracta de petits 
temples d’una nau, els més antics romànics del s. XI, entre els que destaca 
la Marededéu del Remei d’Oroners, amb arcuacions a l’absis i el parament 
del primer romànic. Segueixen en importància Sant Jaume de Cas, la Mare-
dedéu de la Pertusa, Sant Llorenç d’Ares i Santa Maria de Pedra. Pedra, la 
Pertusa i Cas amb elements renovats del romànic del s. XII, com expliquem. 
En una segona categoria, dins del romànic tardà del s. XII i el del s. XIII, amb 
un clar caràcter popular, s’hi inscriuen Santa Maria de Montlleó, Santa Eu-
gènia i a una major distància Santa Helena i La Trinitat. Podem dir que, en 
aquesta fase darrera, arrela la tradició romànica i pren una forma popular.
Els altres exemples, com Sant Antoni de Casa Xaparró (antiga de Sanuy) o 
Sant Llobí s’inscriuen dins del barroc popular, com Colobor o la capella nova 
de Pedra, exemples del segon estil a destacar dins la vall.

Aquest patrimoni forma part del Geoparc Mundial UNESCO Orígens, un te-
rritori únic per la seva riquesa geològica.

Els geoparcs tenen la voluntat d’integrar el seu patrimoni geològic amb la 
resta de patrimonis naturals i culturals,  conservant-lo, fent recerca, do-
nant-lo a conèixer i usant-lo per un desenvolupament local sostenible.

La Vall d’Àger presenta llocs d’interès geològic com el Congost de Mont-re-
bei, la Serra del Montsec o la Règola, amb roques que, per exemple,  parlen 
de l’existència de mars previs a la formació dels Pirineus.  Així doncs, les pe-
dres usades en la construcció de les ermites i capelles que aquí es presenten 
contenen més de 200 milions d’anys d’història de la vida de la Terra.

Ermites i capelles privades de la Vall

1. Sant Miquel de Mallabecs

2. Sant Miquel de Colobor Vell

3. Sant Miquel de Montaspre

4. Mare de Déu de Colobor

5. Mare de Déu de Pedra

6. Santa Maria de Sant Llorenç d’Ares

7. Sant Llorenç d’Ares

8. Mare de Déu de la Pertusa

9. Mare de Déu del Remei d’Oroners 

10.  Sant Jaume de Cas

11.  Santa Maria de Montlleó

12.  Sant Llobí de Millà

13.  La Trinitat de la Règola

14.  Santa Eugènia de la Règola

15.  Santa Maria del Pla

16.  Santa Helena 

17.  Sant Pere Màrtir d’Agulló

18.  Santa Coloma d’Àger

A. Santa Margarida de Cas  

B. Sant Salvador d’Oroners 

C. . Sant Bartomeu de Clarmunt  

D. Santa Maria de Claramunt 

E. Sant Pere de Sant Just 

F. Santa Bàrbara d’Àger 

G. Escumó 

H. Sant Joan de Montaspre 

I. Santes Creus 

J. El Calvari d’Àger

a. Capella de Sant Bartomeu 

b. Sant Antoni Abad (Casa Conill)

c. Mare de Déu de Lurdes 

d. Mare de Déu de l’Esperança (Casa Montardit)

e. Capella de Sant Pere Regalat 

f.   Capella de Sant Antoni (Casa Xaparró,     

antiga Casa Sanuy)  

g.  Sant Josep de Vilamajor (Casa Valeriano, 

antic Mas dels Canonges)
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MARE DE DÉU DEL REMEI 
D’ORONERS

SANT JAUME DE CAS
Ubicació
UTM x 309175, y 4657132. Al 
costat del castell homònim, 
a la part superior del conjunt 
castral medieval, que es troba 
ubicat damunt el poble de Cor-
çà, en el replà conegut com Els 
Montsecs.

Descripció
L’indret apareix en els docu-
ments d’època medieval com 
Sant Llorenç d’Ares, del Montsec, de la Roca o de l’Espinalt, fou l’antiga església 
parroquial i seu d’un antic priorat depenent de Sant Pere d’Àger (des de 1201).
Obra romànica del s. XI, enrunada i documentada des de l’any 1043. Té una sola 
nau amb absis semicircular; conserva una finestra sencera de doble esqueixada 
al mur de migdia i restes d’arcuacions llombardes a la façana de tramuntana. Al 
mur de ponent encara es poden distingir els vestigis d’una finestra cruciforme i a 
l’interior es conserven les fornícules per a ofrenes.

Ubicació
UTM x 313412, y 4652650. Als 
baixos de l’actual masia de Se-
rret, al costat de l’antic camí 
que menava d’Àger a Corçà.

Descripció
Ermita rural enmig d’un domini 
de Sant Pere d’Àger, citada per 
primera vegada el 1048, consti-
tueix el fonament de la masia. 
Conserva part del mur nord i de 
l’absis, i restes de l’arc presbite-
ral, romànics, construït tot amb un parament de carreus petits ben desbastats, 
com era comú al s. XI. A l’interior del mur nord, hi ha tres fornícules. El mur sud, 
amb la porta d’entrada, és de factura posterior, gòtica, igual com l’arcada apunta-
da que es conserva al primer pis de la masia.

Ubicació
UTM x 312935, y 4652760. Si-
tuada a ponent d’Àger, prop de 
la partió d’aigües.

Descripció
La construcció és moderna, 
excepció de l’absis que sem-
bla medieval. Es documenta 
des del 1059 com a  ermita de 
la Vera Creu. El parament de 
l’absis denota obra del país.
La capella la constitueixen una 
nau curta capçada per l’absis semicircular i un nàrtex que precedeix l’entrada. La 
coberta actual d’embigat que aixopluga la volta, correspon a una restauració de la 
segona meitat del s. XX (c. 1972). Encara avui s’hi acudeix a primers de maig per 
commemorar la festa de la Invenció de la Creu, elegit ja al s. XIV com un dels ermi-
tatges al que s’anava per a beneir el terme.

Ubicació
UTM x 314335, y 4652570, al ce-
mentiri d’Àger, a l’inici del camí 
del Corb.

Descripció
Església d’una nau, de capça-
lera recta, es construí al s. XVII, 
entorn al 1769, segons
consta sobre el portal d’accés, 
en les armes de la Col·legiata 
(les claus i una tiara), la
promotora. L’edifici, annex al  
cementiri, es conserva en bon estat, d’estil barroc popular. La nau la cobreix una 
volta de maó, semblant a la de la capella de Sant Antoni de l’antiga Casa dels 
Sanuy, amb arcs faixons i pilastres de sosteniment. A l’entrada té un vestíbul, on 
s’obre un gran portal de mig punt. La zona de l’altar la presideix un cambril, molt 
senzill, dins del qual s’erigia un Sant Crist, que conserva unes interessants pintu-
res murals, d’estil popular (restaurades). L’oratori està orientat en sentit nord-sud 
i als peus conserva un petit cor.

Ubicació
UTM x 307380, y 4657303. A 
ponent del poble de Corçà, 
camí del pas de Mont-rebei, 
situat al capdamunt d’un pen-
ya-segat que s’alça damunt 
l’embassament de Canelles, 
lloc de pas i de vigilància, d’on 
el seu nom.

Descripció
Ermita de Corçà, fou l’església 
d’una petita caseria formada per masies properes i en origen capella castral, com 
ho ratifica el fonament d’una torre de vigilància, o nucli fortificat.
Obra romànica restaurada l’any 2018. Presenta una nau trapezial amb absis semi-
circular i volta de canó amb la  porta al mur de tramuntana; una finestra central 
de doble esqueixada presideix l’absis (amb relleu d’àngel) i una altra, d’obertura 
recta, s’obre a migdia. Tot i que cegada cal afegir-hi una altra finestra al mur de 
ponent, bífora, amb doble arc dovellat de mig punt i una petita columna al centre 
amb capitell llis. Construïda al segle XI i remodelada al XII.

Ubicació
UTM x 321044, y 4651157. Si-
tuada sota una balma, prope-
ra al castell, a l’extrem oposat 
de l’antic poble-bauma que hi 
existí a la zona.

Descripció
L’ermita del Remei, original-
ment capella castral, és una 
construcció romànica troglodítica del s. XI, ben conservada. Té una nau rectangu-
lar capçada per un absis semicircular decorat amb arcuacions i lesenes i dotada de 
tres arcs torals que suporten la volta de canó. La porta s’obre al mur de migdia, on 
llueixen dues finestres de doble esqueixada, igualment com al mig de l’absis, i una 
altra al mur de ponent. El parament petit i afilerat de carreus irregulars és el típic 
del s. XI. A l’interior es poden veure, a la banda nord, uns grafits potser contempo-
ranis als existents al castell-bauma, del s. XIV.

Ubicació
UTM x 317206, y 4648786. Dalt la 
carena de la serra de Montclús, a 
llevant del castell homònim.

Descripció
Antiga església parroquial do-
cumentada el 1094; després de 
la restauració popular de l’any 
1976 s’ha convertit en ermita 
de Fontdepou. Vers el 1190 surt 
esmentat l’aplec a aquest temple.
És una construcció romànica del s. XI d’una nau que s’allargà al s. XII vers ponent, 
amb un tram presbiteral, absis semicircular, sense decoració, solament la cornisa, 
a nivell d’impostes dels murs, llisa i en biaix. Coberta amb volta de canó, reforça-
da amb quatre arcs torals recolzats sobre pilars rematats per capitells-imposta 
decorats amb relleus de temes geomètrics. Té dues portes a migdia, una finestra 
cruciforme a ponent i finestres de doble esqueixada a l’absis i als dos murs late-
rals. A la part interior dels murs hi ha fornícules quadrades per ofrenes. Conserva 
la pica baptismal de pedra. 

Ubicació
UTM x 312601, y 4650196. Da-
munt un turó a la carena situa-
da a ponent del Cap la Creu.

Descripció
Església parroquial d’aquest 
llogarret fortificat abandonat a 
final de l’Edat Mitjana. Esdevin-
gué després una ermita d’Àger 
(s. XIV): s’hi acudia un dissabte 
del mes de maig per beneir el 

terme. Es conserva endemés la imatge titular gòtica de la Marededéu, en talla de 
fusta policromada (s. XIV), ara restaurada i en mans particulars. És un edifici romà-
nic del final del s. XII, de factura popular, molt enrunat i espoliat, d’una nau i un 
absis semicircular que mostra encara una finestra d’una sola esqueixada al centre.

Ubicació: 
UTM x 311044, y 4653829. Si-
tuada al Serrat d’Alòs, prop de 
la cabanera principal que tra-
vessava el Montsec des de les 
planes de Lleida cap a les pas-
tures estiuenques del Pallars.

Descripció:
Construcció aparentment mo-
derna, probablement d’origen 
més antic. Té una nau rec-

tangular capçada per un absis semicircular, com Santa Helena. Cal recordar que 
l’advocació a Sant Pere Màrtir ens situa davant una devoció del s. XIV, on s’acudia 
per a prendre olivera beneïda que es feia servir per a protegir les vinyes de les ca-
lamarsades i els gels tardans de primavera. No endebades se li deia al sant “el 
bremador”, donat que molt anys es gelaven els brots tendres dels ceps. L’aplec se 
celebra el 23 d’abril.

Ubicació 
UTM x 310445, y 4651101. A 
migdia de Millà en el camí que 
mena al port d’Àger.

Descripció
Gran casal amb hostatgeria i ca-
pella, de molta veneració a tota 
la rodalia, com es manifesta en 
els dos aplecs anuals de maig i 
setembre.. Hi acudien de la vall 
i zones més allunyades com Os, 

Ivars de Noguera o Castillonroi. Una placa a la façana atribueix la construcció de 
l’edifici actual, al prior de l’orde de Malta a Catalunya Manuel de Montoliu i Boixa-
dors, senyor dels masos de Millà, i s’inaugurà el 1778 després de la mort del seu 
impulsor. 

Ubicació
UTM x 318005, y 4651893. Si-
tuada prop de la carretera, a lle-
vant del poble.

Descripció
Ermita amb llarga nau rectan-
gular, absis semicircular i volta 
de canó. La nau va ser allargada 
posteriorment i fou construïda 
tota ella amb un aparell irregu-
lar. Documentada des del 1270 

és de datació dubtosa, entre els s. XI i XIII avançat, tot i que de vestigis dels s. 
XI-XII no en resten. És obra popular, obrada per gent del país, com en el cas de 
Montlleó i Santa Eugènia. S’hi acudia al maig per beneir el terme. Actualment es 
manté l’aplec al maig i altre el dia de Sant Blai.

Ubicació
UTM x 317305, y 4650845. Dalt 
un serrat al vessant nord de 
la serra de Montclús, prop de 
l’antiga cabanera que enllaçava 
Cas amb la Règola.

Descripció
Ermita documentada des de 
l’any 1145. Es un edifici romà-
nic, de factura popular, d’una 
nau amb absis semicircular do-

tat d’arc presbiteral, i finestres d’una sola esqueixada al mig de l’absis i el mur de 
migdia. Posseeix fornícules per a ofrenes en els dos murs laterals. La porta s’obre 
a ponent. La teulada, que aixopluga la volta romànica de pedra, és fruit de la res-
tauració duta a terme a finals del s. XX.

SANT LLORENÇ D’ARES

SANTA MARIA DEL PLA SANTA HELENA CAPELLA DEL CALVARI ALTRES ermites  

MARE DE DÉU DE LA PERTUSA

SANTA MARIA DE MONTLLEÓ

SANT PERE MÀRTIR D’AGULLÓ

 SANT LLOBÍ DE MILLÀ LA TRINITAT DE LA RÈGOLA SANTA EUGÈNIA DE LA RÈGOLA

A. Santa Margarida de Cas*. UTM x 317290, y 4648700 (aprox.) 

B. Sant Salvador d’Oroners. UTM x 321260, y 4651346

C. Sant Bartomeu de Claramunt. UTM x 309777, y 4655686

D. Santa Maria de Claramunt*. UTM x 309772, y 4655876

E. Sant Pere de Sant Just. UTM x 319582, y 4651600

F. Santa Bàrbara d’Àger*. UTM x 315275, y 4653786

G. Escumó*. UTM x 322410, y 4654100 (aprox.) 

H. Sant Joan de Montaspre*. UTM x 318700, y 4654210 (aprox.) 

I. Santes Creus. UTM x 314756, y 4652510

*Totalment desaparegudes

a. Capella de Sant Bartomeu (Mas de la Pedrona). UTM  x 310348, y 4653615 

b. Sant Antoni Abad (Casa Conill). UTM x 317384, y 4653837

c. Mare de Déu de Lurdes. UTM x 313706, y 4649822

d. Mare de Déu de l’Esperança (Casa Montardit). UTM  x 314776, y 4652099                            

e. Capella de Sant Pere Regalat (Masia de la Torre). UTM  x 313671, y 4654930  

f. Capella de Sant Antoni (Casa Xaparró, antiga Casa Sanuy). UTM  x 314709, 

y 4652085                                         

g. Sant Josep de Vilamajor (Casa Valeriano, antic Mas dels Canonges). UTM 

x 313121, y 4645200

Ubicació
UTM x 314197, y 4652750, a la 
partida del Pla, a ponent d’Àger.

Descripció
La capella de Santa Coloma, 
documentada des del 1048, 
molt possiblement ocupava 
l’espai d’una construcció ante-
rior, potser del segle VII, si ate-
nem a l’advocació que ens situa 
davant una santa màrtir de la 
Gàl·lia (Sens) així com als fragments de tègula trobats al lloc. Subsistí fins al XIX. 
La única imatge conservada prové d’un gravat de 1647 (Guerra dels Segadors).
Avui resta el jaciment arqueològic i vestigis de la capella que sabem que constava 
d’una nau i un transsepte que passà a fer funció de presbiteri, elevat uns 25 cm del 
terra, amb l’altar incorporat. Als peus sembla que posseí un nàrtex.

SANTA COLOMA D’ÀGER

CAPELLES PARTICULARS


