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L'i tinel'uxi qU6 :t'ureru. i:ivui s I e.scL.U u..:..�w 19. COL!li:lrca del Ber-

guedà, terres pertanyents li la ..... ata.lW1ya Vella .. 

.cll fet de trobar-nos en -a�uesta part del Principat comporta 

Wltl. fe.oom1e histbrica important ja que tots els recorre¡;uts 

del GR4 realitzats fins ara i ela 9X>òxims e s  troben pl.e6 .... ts 

d 'eDBlesi::.:lea, caste lls i torres de '!igilàl1cia COLl a resultat 

del seu procés històric: reconquesta i primera rep oblaoi 6 .. 

Bl. pobl�ent d'aQuesta comarca és antic, los primeres infor

macions escrites dat en del segle IX. Les restes arquitectò-

niquea que ena trobarem en uque<3ta etapa e6n totes oric;inària-

ment del segle XI. 

Sant Pau d& Pinós: petit poblet documentat vars 1.063 al vol

tant del Castell de Pinós. Aquest donà nom a una important 

familia de nobles vincu lada llargament al casal comtat des 

d�ls seus orígens -s.XI-, els Pinós juraren fidelitat i ob

tingueren importants feus dels comtes de la Cerdanya i més 

tard deIa reis catalans (Jaume l • • •  també Són citats a la 

Crònica de Bernat Desclot) . 

L ' e sglé sia parroquial de St. Pau ja existi9 el 1.169. ta un 

edifici romànic ampliat amb capelles laterals i modificat el 

1.618 amb un portal nou i Camplll1[.lr da torre. 

Ginebret: ar.1b aquest topònim t.l'oben dif.arenta indrots, tots
� 

ells al vol t ... nt del nostre caru.i. 

L'antif,:8. e�glésia de S�llt Gnm de Giuebrot ol límit del Eer-

guedà i el Ripollès 

1.\orre uO Ginebret o dels J'.':oros, únic vestigi tlua r€.3ta del 

Castell de Pinós, J.oC\:u::.entül .:....g:ual que la í\:J:::tlia Ü.oans ci

tada al s. 1'..I con jü ... ·1.�r::.6nt f'.r..b els de Gósol, Guerfor,:d.:¡t i 

Jalde a , entre d'altl'es • 
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Se ls coneix twabé per torre de Ginebret perquè a uns 251 

hi ho. el n1O.3 anomenat Cul Gin�bret. 

- La Guàrdia de Sar�à8 o Santa ��aria de la Gu:1rdis.: poble i 

santuari de la Mare de Déu de la G-u.8.X'dia. l' edifioi actl.l.al 

fou construït el 1.635 80bre re�tos auteriors, fou destruït 

el 14936 i recoDstruit posteriorment. 

Es conserva una talla romànica del XIII-XIV de la mare de Déu. 

- Sant Andrcil do .s�!3:ls: te.tlbó es troba docUI!',.:mtat Sagu.rs. 

�:j U.nn típica esglesiola l''',).ral, romànica del XII, encara quo 

ja s'esmenta el 839. 

L'edifici presenta. plmlta basilical, més alta la cent.l'al i al 

seu cap damunt un cimbori modern. L'exterior format; ,per tres 

absis �t;ira.nt a Ll&vant amb arquacions lombardes i finestres 

cegues. La porta d'entrada es troba a la paret lateral ue mig

dia. Al peu de l'església hi ha una redulda torre campanar. 

Àngela 
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