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Durada: 1h 40min

Distància: 6,5 kmkm

Dificultat: 

Sortida: Església de Sant Cebrià de Pujarnol,
Porqueres

Senyalització: Senyals verticals amb
indicacions pròpies de la ruta

Coordenades: 42.10195 | 2.70828

Aquesta ruta s’inicia amb una visita a l’església 
romànica de Pujarnol i al conjunt arquitectònic 
que l’envolta, per tot seguit emprendre el camí 
que puja al puig de Sant Patllari, màxima elevació 
del terme de Porqueres. Coronat per una airosa 
ermita, proporciona una generosa vista que arriba 
més enllà de l’àmbit local.

Descripció: 

Punts d’interès: 
Gaudeix d’unes vistes espectaculars des del puig de Sant Patllari

ESGLÉSIA DE SANT CEBRIÀ DE PUJARNOL: arquitectura religiosa d’origen romànic datada del 
segle XII- XIII. L’any 1248 es va consagrar l’església dedicada a Sant Cebrià. El 1426 l’església tenia dos 
altars, el major dedicat a Sant Cebrià i un altre dedicat a Sant Pere. 

LA TORRE DE PUJARNOL: antigament havia estat un castell o casa fortificada. Conserva encara 
dues torres en les cantonades oposades. No hi ha notícies del castell fins al segle XIII. Actualment la 
torre pertany a una fundació. 

MIRADOR DE SANT PATLLARI: muntanya de 646 metres que es troba al municipi de Porqueres. 
Des d’aquest punt es poden contemplar unes vistes espectaculars de la comarca. 

LA PEDRA DE LA MÀ DE DÉU: segons una llegenda local, recollida per membres del Centre 
Excursionista de Banyoles, des d’aquesta pedra la Mare de Déu va agafar empenta per pujar al cel. 
En fer això, hi hauria deixat la mà gravada. A la banda nord de la pedra hi ha tres incisions que 
podrien semblar tres dels braços d’una creu. A la part posterior es veu, lleugerament, la mà gravada 
a la roca.

ERMITA DE SANT PATLLARI: capella de petites dimensions amb una sola nau datada del segle XIII. 
Es troba situada a la muntanya antigament anomenada Monte Speculo (1182). Es coneix la 
presencia d’ermitans fins a la segona meitat del segle XIX. Al voltant del 1727 es van fer una sèrie de 
reformes a l’ermita i se li va donar l’actual aspecte. Adossat a la capella es troba una mena de refugi 
amb llar de foc, que en cas de necessitat pot aixoplugar unes vuit persones. És d’ús lliure. 
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