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RUTES DE LA MARXA

RUTA DE LES 21
ERMITES ROMÀNIQUES
SANT SADURNÍ DE FONOLLET
PUIG-REIG — Berguedà

Història
Ha estat sempre una església sufragània de l’església parroquial de Sant Martí de Puig-reig, i situada dins del terme del castell
de Puig-reig. El lloc ja és esmentat al segle X, en l’acta de consagració de l’església del monestir de Sant Llorenç prop Bagà.
Fonollet fou un important centre de les propietats de la família
vescomtal del Berguedà. La primera noticia documentada d’aquesta església és de l’any 1167, quan el vescomte Guillem de
Berguedà, la seva muller i els seus fills, donaren a Guillem
“milite” i a la seva muller, el delme que tenien de l’església de
Sant Sadurní. En aquest any ja consta com a dedicada a Sant
Sadurní, bisbe de Tolosa de Llenguadoc, conegut popularment
amb el nom de Sant Serni.
Al dependre de l’església de Sant Martí de Puig-reig, i estar
dins el terme del castell, passà a formar part dels dominis de
l’ordre militar del Temple, com a conseqüència del testament
del trobador Guillem de Berguedà de l’any 1187. L’any 1312
passà a formar part del domini dels hospitalers, orde militar que
va acumular el patrimoni dels templers quan aquests foren abolits.

L’edifici
És un edifici senzill a base d’una nau rectangular, coberta amb
una volta apuntada i rematada pel costat de llevant per un absis
semicircular.
En l’actualitat, bona part de l’edifici es troba tapat per construccions modernes i afegitons. Tot i així no costa deduir l’estructura de l’església.
Els murs són llisos i sense ornamentació i fets amb carreus sense polir.
La part més visible i també la de més importància és, el mur de ponent on hi trobem la porta d’entrada amb arc de mig
punt fet amb dovelles. Aquesta porta està ressaltada amb una arquivolta feta amb dovelles petites. Aquest arc arranca
d’una imposta motllurada per banda. Damunt la porta hi ha un finestra de doble esqueixada, rematada també per una arquivolta, l’extradós de la qual és ressaltat amb un seguit de boles. Aquest mur ha estat rematat amb un campanar amb
espadanya, posteriorment s’hi va fer un afegit que el va transformar en un comunidor.

Punts d'interès:
D’aquesta església es conserva un encenser de bronze al Museu Episcopal de Vic, del segle XIII. La peça té tres elements:
la cassoleta per les brases, la tapa i els elements de suspensió
La part més decorada és la de la tapa, és una decoració calada i forma estilitzacions florals ressaltades a burí.

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
Sadurní de Fonollet és la desena ermita que ens
trobarem un cop sortim de Navàs, punt inicial i final
de la Marxa.
C-16 fins a Puig-reig, continuar per la
B-4235,direcció Casserres, després d’ uns 3km, a
l’esquerra trobarem un trencant que ens anuncia
Fonollet. Caldrà fer uns 3 Km., per aquesta carretera
i ja hi arribarem.

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

403638.0
403544.4
1.835494

4649658.8
4649454.7
41.991197

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

Glossari:
Comunidor:
Petita edificació en forma de porxo obert a tots quatre vents, coberta i situada prop de l'església, on s'aixoplugava el sacerdot que comunia ( conjurar amb oracions) les tempestats i les pedregades.
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