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Visita guiada a l’ermita de l’Erola a càrrec d’en Lluís 
Pagespetit i en Sergi Travessa de Fundació Vincles.   

 

(Exterior Ermita de l’Erola) 

 

 

Ermita de l’Erola 

L'Ermita, situada a 900 metres d'altitud, enclavada 
en  un  bell  rodal  de  castanyers  a  mig  camí  de 
Viladrau  a  Sant  Segimon.  Els  primers  documents 
sobre  l'ermita  daten  de  l'any  1571.  L'edificació 
actual data del segle XVII. Així, a la llinda de la porta 
d'entrada,  al  costat  de  la  porta  de  l'ermita,  hi  ha 
gravada la data de 1621. Aquesta casa era utilitzada 
pels  ermitans  de  Sant  Segimon  els  mesos  de 
novembre a maig, quan el fred feia més difícil viure 
el  santuari.  Destaca  la  típica  i  acollidora  porxada 
que decora l'entrada de l'edifici. 

Farem  una  Sortida‐passejada  fins  a  l'ermita. Quan 
arribem  a  L'Erola  tindrem  cantada  de  la  Coral 
Estrella de Tona. 

Presentació del projecte de custòdia i de l'inventari 
dels  castanyers  centenaris  del  vessant  nord  del 
Matagalls, amb pica-pica a l'Erola per  
a cel∙lebrar‐ho. 

(Text i imatges: Viladrau Educació) 

 

 

 

Celebrem el vint-i-cinquè aniversari de la  
Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny (CSM)! 

Dìa  Diumenge, 25 de setembre 

Hora:  10h 

Lloc:  Pça. Major (Viladrau) 

Durada Aprox. 4h 
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Situada en el camí antic de Viladrau a Sant Segimon 
i  al  Brull.  Edifici  de  planta  rectangular  de  dos 
aiguavessos. A més  de  la  capella  situada  al  costat 
sud de l’edifici, s’hi troba aferrada la casa de pagès 
amb un hort al costat de ponent. A  l’entrada de  la 
capella hi ha un atri o vestíbul obert a l’exterior per 
dos portals arquejats, un orientat al  sud  i  l’altre a 
llevant. A la cantonada exterior, entre els arcs, hi ha 
un  rellotge  de  sol.  Hi  visqueren  pagesos  fins  al 
1956.  L’ermita  i  l’hort  pertanyen  a  la  Rectoria  de 
Viladrau però els voltants són terrenys de Can Gat. 
A  l’entrada, el  terra és  fet en pedres de  riu, hi ha 
una creu que segons  la  llegenda és el  lloc on varen 
trobar  la  Mare  de  Déu.  A  l’ampit  d’una  finestra 
figura  la  data  1664,  a  la biga  de  fusta  1689  i  a  la 
llinda de la porta de la casa 1641. 

(Vestibul Ermita de l’Erola) 

 

 

La  casa  de  l’Erola  surt  documentada  des  de  l’any 
1582  i  fou  construïda  com  a  residència  per  als 
ermitans de  Sant  Segimon, hi  vivien des de  l’1 de 
novembre fins a l’1 d’abril quan el fred feia difícil la 
vida al Santuari. 

La  festa  de  l’Erola  es  feia  el  dia  8  de  desembre, 
festa  de  la  Puríssima.  La  capella  actual  fou 
construïda  a  partir  de  l’any  1630  després  que  un 
incendi destruís  l’anterior.  Es  va  completar durant 
els anys 1641 i 1659. 

L’any  1833  fou  cremada  pels  constitucionals,  a 
l’inici de  la guerra dels Set Anys. Va ser restaurada 
l’any 1837, sent administrador l’hereu de Can Bosc. 

L’any 1936  fou de nou profanada  i  ja  l’any 1942 el 
poble de Viladrau amb  les  seves aportacions  la va 
fer restaurar. Una  inscripció sobre pedra escrita en 
llatí  situada  vora  el  portal  de  la  capella  recorda 
aquest fet. 

Les  darreres  obres  de  conservació  s’han  realitzat 
l’any 1991. En destaca la restauració del rellotge de 
sol,  entre  els  arcs  d’entrada,  feta  per  Joaquim 
Farrerons  amb  el  tipus  de  pedra  anomenada 
d’espinzella. 

La  Mare  de  Déu  de  l’Erola  era  invocada  per  a 
protegir els nens contra la verola. 

 

(Exterior Ermita de l’Erola) 

 

Durant  la  guerra  civil  la  imatge  fou  amagada  a  la 
soca  d’un  castanyer  per  tal  de  preservar‐la  de  la 
destrucció i el pillatge. Anys més tard es va retrobar 
en molt mal estat  i  la  imatge actual n’és una  fidel 
rèplica. 

L’últim diumenge de maig, s’hi celebra l’aplec, amb 
missa, àpat de germanor i sardanes. 

(Extracte pàgina web de la parròquia de Sant Martí 
de Viladrau) 

 

  

 




