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PORQUERES
3a sortida – diumenge, 8 de desembre de 2019
Centre d’Estudis Comarcals i Centre Excursionista de Banyoles
PUJARNOL – SANT PATLLARI
PUJARNOL (423 metres d’altitud). Poblet pertanyent al municipi de Porqueres, amb
nom d’arrel visigòtica, de cases disseminades i històricament amb poca població.
ESGLÉSIA DE SANT CEBRIÀ I CEMENTIRI. Església d’origen romànic (segles XIIXIII i posteriors), d’una sola nau de planta rectangular i absis semicircular al mur de
llevant. Al mur de tramuntana hi ha adossat un cos dividit en tres àmbits, que
corresponen a la sagristia, la capella lateral i l’accés a la torre campanar. El
campanar en origen era d’espadanya, va ser reformat i ara és de planta quadrada.
La façana principal, fruit d’una
restauració, està formada per una
porta d’arc de mig punt amb
dovelles i un rosetó. Conserva de la
porta original els elements de forja
on destaca un cap de lleó. El
cementiri té un pedrís que el tanca.
Hi ha pocs nínxols. Una creu de
ferro situada entre dos ciprers
(xiprers) i una gran tomba de pedra
arrodoneixen aquest espai que
desprèn serenor.
LA TORRE DE PUJARNOL. És un edifici del segle XIII i posteriors, amb pati interior
i dues torres, una de secció circular i l’altra quadrada, bastit a poca distància de
l’església. Antigament havia estat un castell o casa fortificada. Té planta baixa i pis
amb el teulat a diferents vessants. La torre de planta quadrada sembla que és la més
antiga, té tres plantes i en la base conserva una espitllera. Trobem la façana principal
de la masia encarada a llevant. Hi destaca la porta d’entrada amb llinda i brancals
bisellats, elements que també podem observar en les finestres d’aquesta façana. La
que dona al sud té un gran contrafort. En el petit pati interior, al qual s’accedeix per
una gran volta de canó, hi ha les escales per accedir al primer pis. La masia, com a
castell, surt referenciada en un document de principis del segle XIII. Actualment hi
ha ubicada la cooperativa integral Som Pujarnol.
Baixarem per la carretera de Rocacorba, tot deixant a la dreta la casa de la Rectoria.
Al cap de poc, a l’esquerra, podrem veure CAN VILA, una de les cases importants
d’aquests indrets. És una masia de planta rectangular orientada al sud-est i ubicada

damunt d’un pendent. Té quatre plantes i el teulat és de dos vessants amb el
carener perpendicular a la façana. Hi ha cossos adossats a l’estructura principal.
Aquesta masia va ser construïda als segles XVI-XVII, cremada pels francesos
durant la invasió napoleònica i reconstruïda després d’aquella guerra (segons indica
una de les llindes). Durant les guerres carlines sembla que hi va haver instal·lada
una caserna general.
Deixarem la carretera i agafarem una pista que s’enfila a l’esquerra per començar
a pujar cap a Sant Patllari. Al cap d’uns vint minuts de caminar, a mà esquerra,
trobarem la FONT DE LES COMES, actualment tapiada.
Uns minuts després, deixarem la pista per on transitàvem per enfilar-nos per la de
l’esquerra, tot remuntant el Serrat de Can Camós. Una mica més amunt, en
prendrem una altra a la dreta per continuar la pujada, però desviant-nos al cap d’uns
cinc minuts per un corriol que ens farà entrar i sortir del MIRADOR, una petita
placeta amb un banc de pedra amb una finestra entre els arbres oberta a la plana,
la ciutat de Banyoles i l’Estany.
Continuarem la pujada per aquest camí de
bosc fins a enforcar amb una altra pista que
ve de la carretera de Banyoles a Olot. La
seguirem amunt cap a l’esquerra. En uns
quants minuts més, al capdamunt d’una
pujada llarga i poc abans d’arribar a l’ermita,
haurem de vigilar de no passar de llarg d’un
senyal que ens indica que tenim a
l’esquerra la PEDRA DE LA MÀ DE DÉU,
una curiosa roca amb tres cassoletes
enfondides a la cara vertical. Si la mirem per la cara oposada, sembla ben bé com
si hi hagués l’empremta d’una mà.
Un xic pista amunt
arribarem
a
SANT
PATLLARI (647 metres
d’altitud). El 1394 es va
demanar llicència per
bastir
una
capella
dedicada a Sant Patllari
en una torre de guaita
construïda pel comte
Borrell II durant les
disputes
contra
el
compte de Besalú.
Semblaria que sobre les restes d’aquesta torre s’hi va edificar posteriorment
l’habitacle de l’ermità. Les reformes que li van conferir l’aspecte actual són del segle
XVIII. L’any 1985 es van inaugurar unes intervencions de restauració de l’església
fetes pel Centre Excursionista de Banyoles. Cap a finals de setembre s’hi celebra
l’aplec, en el marc de la Festa Major de Pujarnol.

