PATRIMONI

AIGUA
FREDA
...........................................................................

Sant Salvador d’Avencó
i Sant Miquel de Canyelles

VIC
C17
SANT
MIQUEL
FF.CC.

SANT
SALVADOR

SANT MARTÍ
DE CENTELLES

AIGUAFREDA

CASA NOVA
DE SANT MIQUEL

...........................................................................

DUES JOIES ROMÀNIQUES A LA VALL D’AVENCÓ

La vall d’Avencó
Al segles IX-X, la vall d’Avencó rebia el significatiu nom
llatí de “Valle Magna”, això és, Vallmanya o “Vall Gran”.
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Aviat, però, va adoptar el d’Avencó (“Avenchone”), tal com
es deia l’assentament camperol que el 898 s’incorporà a la
parròquia de Sant Martí d’Aiguafreda.
La vall és una de les demarcacions històriques del terme
d’Aiguafreda i, en forma de masies a les parts altes o
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de petit veïnat a la part baixa, ha concentrat una part
significativa del poblament des de l’Edat Mitjana.

Sant Miquel de Canyelles
El vilar de “Kannellas” ja existia el 898. Possiblement durant el
segle XII s’hi va construir una capella dedicada a Sant Miquel,
per bé que l’edifici no es documenta per escrit fins l’any 1309.
La capella és molt semblant a la de Sant Salvador i possiblement ambdues formaren part del mateix procés d’organització eclesiàstica de la vall d’Avencó, arran de la nova consagració de la parròquia de Sant Martí del 1105. Està excepcionalment ben conservada, des de l’aparell fins a la forma arquitectònica. Conserva l’entrada original a migdia i, a l’interior,
una pica d’aigua beneita.
Es troba a una altitud de 595 metres, amagada enmig del

Sant Salvador d’Avencó

bosc, al vessant solell de la vall d’Avencó. S’hi accedeix per un
corriol des de la Casa Nova de Sant Miquel.

Sant Salvador (“ecclesia Sancti Salvatori”) es documenta per

El 8 de maig, dia de l’Aparició de l’Arcàngel Sant Miquel, s’hi

primera vegada l’any 1154. Tot i que fou afectada el 1936, es

feia antigament un aplec documentat des de l’any 1701.

va restaurar i reobrir al culte l’any 1967.
Es tracta d’un edifici d’una nau capçada a llevant per un
absis rectangular i coberta amb volta de canó. Els elements
més destacables són les obertures absidals, la finestra de
doble esqueixada sobre la porta actual, oberta tardanament,
així com l’entrada original tapiada a la façana de migdia.
El campanar de cadireta també sembla l’original romànic i,
com la finestra sobre la porta, presenta la particularitat que
es troba descentrat en relació a la simetria de la nau.
Els elements més antics, així com l’aparell de gres vermellós,
permeten datar l’edifici original dins el segle XII.
Antigament voltada de vinyes, avui l’ermita dóna nom al
carrer i al veïnat que ha crescut al seu voltant.
Dins la primera setmana d’agost, s’hi fa un aplec.

