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RUTES DE LA MARXA

RUTA DE LES 21
ERMITES ROMÀNIQUES
SANT JOAN DEGOLLAT
PUIG-REIG — Berguedà

Història
Devia ser sempre una
església rural lligada a la
parroquial de Sant Martí
de Puig-reig.

No hi ha notícies sobre
aquesta església, se sap
que al segle XVIII depenia
de la parroquial de Puigreig.
També se sap que l’any
1905 la va visitar l’excursionista Cèsar August Torres, i que va trobar-hi un
retaule dedicat a Sant Joan, que va desaparèixer
durant els primers anys
d’aquest segle.

L’edifici
Edifici d’una sola nau, orientada a llevant, coberta amb volta de pedra, però sense absis.
La volta té en el punt d’arrencada una petita cornisa, és feta amb pedres força grosses i formen un arc un xic ovalat, tot i que la volta és
un xic apuntada. Actualment està emblanquinada amb calç. La part de sota de la cornisa és enguixada. Es conserva l’altar amb una gran
ara de pedra somoguda. El terra és de cairons.
Al mur de ponent hi ha una finestra de doble esqueixada, coberta amb un arc de mig punt monolític. Al cantó de llevant també hi ha una
altra finestra amb les mateixes característiques, està situada més avall i tapiada. Sobre aquest mur s’aixeca un campanar amb espadanya, d’una sola obertura però, amb l’arc esfondrat.
Al mur de migdia hi ha la porta d’entrada, de mig punt i adovellada i coberta amb una arquivolta de dovelles més petites.
L’aparell és format per pedres força grosses, molt ben escairades i disposades en trencajunt. Sota les teules hi ha una cornisa feta amb
un seguit de pedres que ressegueix tota la part superior dels murs.
Es pot dir que és un edifici d’època molt tardana, de tradició romànica però molt goticitzant.

Al mur de migdia hi ha un altre portal, ara tapiat, que devia ser l’únic accés a l’església
originàriament.

RU TES D E LA MARX A

Sender circular que transcorre per poblacions i llocs de notable interès, enllaçant les múltiples esglésies romàniques del rodal de Navàs i Puig-reig.
Distància : 80,200 km Comarques : Bages i Berguedà,
Etapa
num.

Itinerari

Horari
h:min

3

Sant Joan de Montdarm - Puig-Reig

4:30

Distància
kms.
16.300

Sant Miquel de Fenogedell

3.200

Sant Sadurní de Fenollet

6.680

Sant Marçal de Puig-Reig

10.250

Sant Joan Degollat

12.230

Sant Martí de Puig-Reig

16.300

Com podeu observar en el planol del recorregut Sant
Marçal de Puig-Reig és la dotzena ermita que ens
trobarem un cop sortim de Navàs, punt inicial i final
de la Marxa.
: C-16 fins a Puig-reig. Agafar la B-4235, direcció Casserres, després d’uns 2km.a la dreta trobarem una pista forestal en bon estat, haurem de fer
2'700km. I ja hi serem. Els darrers 500m.són dolents, només aptes per 4X4.

Coordenades del punt:
UTM31N - ED50
UTM31N - ETRS89
Geogràfica - ETRS89 *

406954.0
406860.4
1.875441

4650159.3
4649955.2
41.996103

* A efectes pràctics, els sistemes de referencia ETRS89 i WGS84, es poden considerar equivalents

Glossari:
.Arquivolta:
Cadascún dels arcs abotzinats d’una portada romànica o gòtica. És una solució per
al problema estètic que representa obrir una porta o finestra en un mur molt gruixut.
La seva decoració pot ser molt diversa: dents de serra, escacats, motius vegetals,
etc...
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