16è CICLE DE SORTIDES DE CONÈIXER EL PLA DE L’ESTANY
SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR
2a sortida – diumenge, 12 de novembre de 2017
Centre d’Estudis Comarcals i Centre Excursionista de Banyoles
Cova de Ventatjol, la Cadamont, església de Sant Feliu de Ventatjol,
rajoleria de la Cadamont.
Cova de Ventatjol. Seguint la carena del collet cap a la dreta, direcció llevant,
ens enfilem al caire de la serra de Ventatjol, tindrem alguna vista escadussera
de la Vall de Campmajor i del seu entorn i arribem fins a la Cova de Ventatjol,
dels Ermitans o del Collell. Els antics estadants de can Pla de Briolf també
l’anomenaven la Pollera (aquest topònim prové del fet que a la cova s’hi
aixoplugava el bestiar i, si hi anaves quedaves ple de polls), però és un topònim
que no ha perdurat ni es recorda actualment a la vall. Es tracta d’una cova
natural situada a la serra de Ventatjol o de la Cadamont, situada a la vertical
del lloc on havia existit l’església de Sant Feliu de Ventatjol, amb uns 18 metres
de fondària i uns 5 metres d’amplada i amb pendent cap avall. La gent que
visqué en aquest entorns expliquen que, una vegada, es deixà un gat a
l’entrada de la cova i anà a sortir a la cendrera del Castell de Roca.
Mas de la Cadamont. Masia molt gran i ben situada, enlairada, amb molt

bones vistes cap a tota la vall i envoltat de bosc i feixes. Hi ha constància
escrita sobre la casa des de l’any 1261. Si ens fixem sota teulada veurem les
rajoles pintades anomenades dents de llop, tradició molt antiga per fer fugir els
llops, llamps, mals esperits... En el seu interior hi ha un trull d’oli molt ben
conservat, podem observar oliveres als voltants de la casa, antigament la vall
n’era plena fins que un hivern molt fred va matar a la gran majoria.
Església de Sant Feliu de
Ventatjol, s. XVIII. Actualment
només es conserva el cementiri i
restes del mur de migdia amb dos
contraforts de l’església de Sant
Feliu de Ventatjol. La petita església
d’una sola nau havia tingut un esvelt
i senzill campanar de planta
quadrada en l’angle sud-oest, amb
obertures de punt rodó. La portalada
era quadrada amb llinda monolítica
de pedra bisellada, al seu damunt un
simple ull de bou. La façana era
arrebossada. Avui no en resta
pràcticament cap traça. El lloc de
Ventatjol és citat per primera vegada
l'any 978 en l'acta de donació que fa
el comte bisbe Miró dels seus alous
a Brioll i "Ventaiolo in loco turno".
L'església de Ventatjol fou parroquial
fins al 1589 quan va passar a ser
sufragània de Sant Andreu del Torn.
El 1758 hi ha constància de
l'existència d'un sol altar dedicat a Sant Feliu i Sant Pere. L'edifici fou reformat
l'any 1766. L'església hauria patit els terratrèmols del s. XV que varen afectar
molts indrets de la comarca. A l'església del Collell es conserva una imatge de
la Mare de Déu amb el nen, alabastre d'estil gòtic datada
aproximadament del s. XIV. L’església encara es mantenia dempeus
als anys 90 del s. XX. S’hi deia missa per Sant Sebastià, per Sant Pere
i Sant Feliu i per Tots Sants. Actualment només hi trobem el cementiri
de l’antic veïnat de Ventatjol, amb les sepultures d’antic estadants de la
zona i d’antics i històrics capellans del santuari del Collell, com Mn.
Pius Masvidal, a redós d’uns magnífics xiprers que destaquen i donen
un toc d’elegància entre la uniformitat de l’alzinar.
Rajoleria de la Cadamont. Està a prop del camí d’anar al Castell de
Roca, abans d’arribar a les Carreras. Porta tants anys en desús que
ningú dels voltants la recorda.

