
Santuari de Rocacorba

Prat i església de Sant Nicolau

Sortida: Font de la Puda, Banyoles

500 m

Ruta PR-C 120
     ITINERARI: Font de la Puda - Prat i església de Sant Nicolau - Santuari de Rocacorba - Prat i església de 
                           Sant Nicolau - Font de la Puda

Durada: 7h

Distància: 26 kmkm

Dificultat: 

Sortida: Font de la Puda, Banyoles

Senyalització: Petit recorregut
Marques de color groc

Coordenades: 42.111245 | 2.752954

El PR-C 120 és un sender senyalitzat com a Petit 
Recorregut que surt de Banyoles i arriba al 
Santuari de la Mare de Déu de Rocacorba. 

Descripció: 

Punts d’interès: 
Gaudeix d’unes vistes espectaculars des del Santuari de Rocacorba

FONT DE LA PUDA: des del segle XV es coneixia la Font Pudosa, però no va ser fins el segle 
XVIII quan es va reconèixer el poder de guarir malalties que tenien les seves aigües. Des de 
llavors hi assistien regularment malalts buscant cura. L’aigua fa una olor molt forta i el seu gust 
és singular, a causa del seu contingut d’àcid sulfhídric o sulfur d'hidrogen  (olor d’ous podrits). 
L’any 1829 l’ajuntament va construir una font artificial i una placeta pública. L’edifici del costat, el 
balneari, es va edificar l’any 1862.

ERMITA DE SANT NICOLAU: manquen referències històriques de l’ermita. Si s’observen els 
paraments, es pot datar la primitiva construcció al voltant del segle XIII. Amb tota probabilitat 
l’ermita hauria sofert els terratrèmols del segle XV. L’any 1978 fou objecte d’una restauració que 
li va donar l’aspecte actual. 

PRAT DE SANT NICOLAU: format per l’ermita de Sant Nicolau, construïda possiblement al 
voltant del segle XIII i reconstruïda el 1978; una font, la Font del Pla de Sant Nicolau, que limita 
amb les primeres fagedes, i el Castanyer de Sant Nicolau, catalogat com a arbre monumental.

SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DE ROCACORBA: també anomenat Castell de Rocacorba, 
està situat dalt del massís de Rocacorba, a Canet d'Adri (Gironès), a uns 929 metres d'altitud. És 
una obra declarada Bé Cultural d'Interès Nacional. En aquest racó de món és on el santuari s’hi 
erigeix solemne, just al cim d'una roca amb forma de proa de vaixell, i on en dies clars permet 
veure des del Cap de Creus, el Montgrí, les Illes Medes, les Gavarres, el Montseny o el Puigmal.

Difícil


