MONESTIR DEL SULL
El monestir del Sull es va construir a finals del segle IX per servir de lloc de retir del prevere Daniel,
que també va ser qui va impulsar la construcció de la segona església de Saldes al 857 (de la que no en
queda cap resta).
És un exemple únic del preromànic català per la planta circular de la seva església, la més
antiga de que tenim constància.
Constava d’una església rodona envoltada per diverses estances i un petit habitatge. Sembla
que al monestir, mentre va ser habitat, només hi residia una petita comunitat d’entre un a deu
monjos.
L’any 1068 va ser incendiat
per pagesos de Saldes, en
protesta
pels
litigis
relacionats amb l’ús de terres
que el monestir reclamava
com a pròpies (Després
d’això,
el
compte
de
Cerdanya va obligar al
pagesos a donar al monestir
les terres que reclamaven).
En unes excavacions fetes
entre l’any 1971 i 1977
encara es van trobar vestigis
d’aquest incendi.
El monestir va
passar a dependre del
monestir de Bagà i sembla
que va estar més o menys
habitat fins al segle XII.
La desamortització,
que va ser una llei del segle XIX que obligava a l’església a retornar a l’estat moltes de les seves
propietats, sobretot monàstiques, va afectar també el monestir de Bagà, dispersant-se la comunitat
de monjos i quedant abandonat també el monestir del Sull.
A finals del segle XIX, sobre les restes del monestir, s’edificà un mas que s’anomenà la Casa
del Monestir, i que va estar habitat fins l’any 1910. Desprès la casa va quedar abandonada i amb el
temps convertida en un munt de runa.
A les excavacions dels anys 1971 al 1977, es va enretirar totes les restes relacionades amb la
casa posterior, deixant només les restes que corresponen al

primitiu monestir, també es va excavar el cementiri que envoltava l’església i del
qual encara es pot veure alguna tomba feta de lloses de pedra.

Sala annexa a l'església. A la paret es veuen dues
fileres de lloses inclinades posades en forma
d'espiga que és un tipus de construcció emprat a les
construccions romàniques

CAL FERRER – CAL FERRER (CIRCULAR) ( Passejada pel riu de Saldes)
4’2 Km.
pràcticament pla, amb petites pujades i baixades, que totes
sumades poden fer uns 50 metres.
Edat recomanada: a partir de 6 anys
Temps aproximat:
poc més d’1 hora (que pot allargar-se si es gaudeix del paisatge i és fan
parades als diferents punts del recorregut)
Distància
Desnivell:

Descripció de l’excursió:
Sortint del Refugi de cal Ferrer, creuarem el torrent de Llúria i ens trobarem un indicador
vertical i marques grogues que hauríem de seguir.
Baixarem uns cent metres per l’esquerra de la riera del Gresolet, aleshores tombarem a
l’esquerra, deixant a la nostra dreta les ruïnes del Molí de baix, anem seguint el camí, que ara segueix
el riu Saldes per la seva esquerra i arribem a les ruïnes de l’antic monestir del Sull, del qual es té
notícia de més de mil anys.
Un cop passat el monestir el camí s’estreny i passa a una certa alçada del riu Saldes, on
trobarem una cadena que permet agafar-se per protecció, malgrat que el camí és prou ample.
A uns quatre-cents metres passat el Monestir, el camí entra en un bosc amb herba, aquí
hauríem d’estar a l’aguait ja que hem d’agafar un corriol amb marques blanques i verdes, que baixa al
Riu i continua al altre costat. Si veiem a l’altra costat del Riu, un pont, significa que ens hem passat. Un
cop creuat el Riu, pujarem pel camí que ens portarà fins la pista que passa pel marge dret del riu,
aquest punt és un xic perdedor, doncs tan a la baixada al riu, com a la pujada per l’altra banda el camí
està un xic emboscat.
Si seguim pujant, arribarem a una pista forestal que ressegueix el riu Saldes per la seva
dreta, aquesta pista l’hem de seguir cap a la nostra dreta, riu amunt, però abans de remuntar el riu, us
proposem de visitar un salt d’aigua de considerable alçada. Per arribar, seguirem la pista cap a la
nostra esquerra per agafar un camí ampla a la dreta que es troba una mica abans el pont. Avançant
per aquest camí a uns pocs metres hi ha un pilons de pedra per guiar-se i uns marques blanques i
verdes. El camí ara segueix el torrent de Molers. Hem de seguir aquest torrent fins arribar al salt
d’aigua. Un cop tornats a la pista haurem de seguir-la durant una mica més d’un quilòmetre fins
trobar el camí principal que ve de Saldes cap al Gresolet i girant a la nostra dreta ens tornarà al refugi
de cal Ferrer.
NOTA: No és aconsellable realitzar aquesta ruta si hi ha hagut pluges intenses ja que
poden donar-se crescudes considerables als torrents i rius.
Observacions:

Dues imatges del salt d'aigua

L’Ajuntament de Saldes no es responsabilitza dels accidents o danys que puguin patir els
usuaris durant la realització d' aquesta ruta així com tampoc de les deficiències de
senyalització que, ocasionalment, hi puguin haver. No obstant, pel que fa a possibles
deficiències, agrairíem que ens notifiquéssiu les que pugueu trobar. Respecteu les
propietats privades i les tanques de bestiar. Aviseu, si us plau, de qualsevol incidència que
trobeu.
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