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Descarrega’t la ruta 3
Camins a Peu 
de Porqueres
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“Informació extreta de la col·lecció 
de llibrets de camins a Peu editat 
per l’Ajuntament.
Per més informació consulteu els 
llibrets editats.”
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Inici de l'itinerari 



1. Pujarnol (O h)
S’inicia l’itinerari des del poble de Pujarnol, format per 
cases disperses i que mai ha tingut gaires habitants. 
En destaca la Torre de Pujarnol, Bé d’Interès Nacional. 
Aquesta masia fortificada data del s. XIII (antigament 
havia estat un castell), però l’element defensiu de ma-
jor antiguitat és una de les torres, de planta quadrada i 
de tres plantes. A pocs passos es troba l’església parro-
quial de Sant Cebrià (romànica) i el cementiri. Seguirem 
carretera avall fins a trobar un trencall a l’esquerra, pas-
sada la masia de Can Vila, des d’on s’enfila el camí cap 
a Sant Patllari.

2. Serra de Sant Patllari (1 h)
Pel camí trobarem força romaní i càdecs, dues plantes 
de llocs secaners; també arítjols, que colonitzen alzines 
i pins bords, la qual cosa dificulta l’entrada a l’interior 
del bosc. Al final de l’ascensió arribarem a l’ermita de 
Sant Patllari (647 m). Aquesta ermita (s. XIII-XVIII), de 
petites dimensions, consta d’una sola nau de planta 
rectangular i absis semicircular. A l’indret de la capella 
hi hagué una antiga fortalesa (anomenada Specula el 
1182). Sembla que aquesta ermita es va construir com 
a capella d’una antiga torre de guaita que va fer cons-
truir el compte Borrell durant les disputes amb el comte 
de Besalú. Els vells expliquen que sovint els llamps fe-
ien malbé el campanar i que dos ermitans foren abatuts 
per les descàrregues elèctriques. La diada de l’aplec no 
solament mobilitza molta gent, sinó també nombrosos 
animalons com formigues alades, galàpets, dragons o 
ocells insectívors; conten que surten per retre homenat-
ge al sant. Tanmateix, aquest fet no obeeix a cap motiu 
religiós, sinó que es dóna perquè a l’estiu i en punts ele-
vats es formen grans eixams d’insectes i hi apareixen 
els seus depredadors. El lloc on es troba esdevé un mi-
rador natural de 360°, des d’on veurem els contraforts 
de Rocacorba, els Pirineus i el Golf de Roses.

3. Collet de Pujarnol (1 h 30 min)
La baixada serà per l’obaga en direcció al santuari de 
Rocacorba: baixarem al Coll Tallat, pujarem al Serrat 
Blanc i al Puig Cabrit , tornarem a baixar a la Creu d’en 
Nierga, i anirem fins al Pi Gros (la presència d’aquest pi 
de llei gran i ratllat pel llamp dóna nom a aquest sector 
de muntanya) i baixarem de nou fins al collet de Pujarnol. 

Caminarem dins d’un bosc poc alt, espès i d’una bellesa 
que captiva i sorprèn, format per alzines i arboços. Els 
cirerers d’arboç ens deixaran bocabadats: són de grans 
dimensions, els seus troncs enrogits estan recoberts 
d’una munió d’escames i han crescut fent giragonses; 
a l’hivern ens proporcionen un fruit bo, dolç i molt vis-
tós. El collet de Pujarnol es troba al bell mig de la partió 
d’aigües del Ter i del Fluvià i de les muntanyes de Roca-
corba i la regió de Sant Patllari. En aquest punt, s’hi bastí 
un oratori (que data del 1834), coronat per una creueta 
de ferro: la Creu de l’Oratori. Davallarem del collet i, en 
travessar la carretera, canviarem de zona i de vegetació, 
ja que ens trobarem en un ecosistema més humit, for-
mat per freixes, avellaners, trèmols, verns, oms, blades, 
aurons... als quals s’afegeixen les molses i les falgueres, 
gràcies a la presència del riu Matamors. A punt d’arribar, 
trobarem el majestuós roure de les Saleres a la nostra es-
querra, mentre passegem entre una vegetació ruderal 
de roldors, romegueres i olivardes.

Itinerari circular que s’inicia a la carretera de 
Rocacorba, al poble de Pujarnol. Hi destaca 
l’església parroquial de Sant Cebrià i el seu 
cementiri i, sobretot, la Torre de Pujarnol (Bé 
d’Interès Nacional). La caminada us portarà, 
camí amunt, fins a l’ermita de Sant Patllari, un 
fantàstic mirador natural de 360°. La baixa-
da fins al collet de Pujarnol per una carena 
sorprenentment humida us proporcionarà 
frescor i una passejada reconfortant mentre 
passeu per un bosc d’alzines, pins i arboços. 
Aquests últims són de grandària considera-
ble, la qual cosa és difícil de veure a la zona.

7 km

1h 45 min

Moderada

Ruta circular. Església de Sant Cebrià de Pujarnol.

Pujarnol  42°07'07.9"N 2°44'48.8"E

A dalt, prat a Pujarnol.
A baix, ermita de Sant Patllari.

ESP. Itinerario circular que se inicia al pie de la carretera 
de Rocacorba, en el pueblo de Pujarnol. Destaca la iglesia 
parroquial de Sant Cebrià y su cementerio y, sobretodo, la 
Torre de Pujarnol (Bien de Interés Nacional). La caminata 
os llevará ascensión arriba hasta la ermita de Sant Patllari, 
lugar donde se convierte en un fantástico mirador natu-
ral de 360°. La bajada hasta el Collet de Pujarnol por una 
carena sorprendentemente húmeda, os proporcionará 
frescor y un paseo reconfortante, al pasar entre bosque de 
encinas, pinos y madroños. Estos últimos son de tamaño 
considerable, difícil de ver en la zona.

ENG. This circular route begins on the road to Rocacor-
ba in the hamlet of Pujarnol. Of interest here is the parish 
church of Sant Cebrià and its cemetery and, above all, Tor-
re de Pujarnol (a Building of National Interest). The route 
climbs to the small church of Sant Patllari, a wonderful na-
tural viewpoint with 360º panoramic views. The descent 
to Collet de Pujarnol along the crest is surprisingly humid 
and refreshing, and passes through stands of holm oaks, 
pines and large strawberry-trees, the latter tree often di 
cult to find in this area.


