
Amb la Festa del Porrat dels Sants de la Pedra en 1999 s’iniciava la recuperació d’una de les festes de més tradició 
que estava oblidada en les ments dels joves.

La festa del Porrat i l’adquisició per part de l’ajuntament de l’Ermita i Casa adjacent dins de la reparcel·lació 
del polígon Industrial va fer possible que s’iniciara a finals de 1999 i sent alcalde Voro Femenia la restauració de la 
teulada i de la consolidació de l’edifici amb les ajudes del Fons Europeu a través de la Diputació. 

La casa posseeix més de 618 m² construïts totalment acabats i restaurats en la forma tradicional amb les biguetes 
de fusta i els arcs originals i un pati de 155 m².

Des de 1999 fins a l’any 2017 s’han invertit un total de 328.000 € en el municipi, 279.000 € per part de la diputació, 
i 49000 de l’Ajuntament.

La casa- ermita dels Sants de la Pedra un dels edificis emblemàtics del nostre terme és troba ubicada a la partida de l’hort de Lloret.

Per l’estil constructiu, l’edifici potser fora bastit al segle XVII 
o principi del segle XVIII. Pel nombre d’habitacions podem 
apreciar que es tractava d’una casa habitada pels amos a la 
planta noble i els masovers a la planta baixa.

La façana ens mostra una casa de dues altures amb l’accés principal per un dels laterals. La 
porta, amb llinda de fusta, esta presidida a la planta noble per un balcó de forja. Com podem 
apreciar al mateix balcó i a la resta de les finestres de la façana, aquestes estan en esplandit. Es 
tracta d’una inclinació lateral o biaix interior, per tal d’augmentar la calor a l’interior i permetre 
obrir les portes i les finestres ( Un recurs molt utilitzat fins al segle XIX). La part superior està 
coronada per un voladís motlurat, a la manera del segle XVIII, que recorre tot l’edifici.

Per l’habitació de darrere del rebost, a mena d’antesala o sagristia, s’accedeix a l’oratori o capella dedicada 
als Sants de la Pedra Abdó i Senent. Aquest tipus de veneració als protectors dels conreus, les collites i el 
bestiar tenia la seua lògica en un poble de llauradors de l’Alqueria, i en una explotació agrícola important 
com la casa que ens ocupa. Tant, que malgrat ser una capella privada, el poble de l’Alqueria hi acudia fins fa 
pocs anys pel mes de juliol en romeria per venerar als Sants. Com acostumava a ocórrer també a la planta 
noble de la casa, la capella té el sostre cobert amb un cel ras de canya lluïda que amaga els revoltons. Aquesta 
cos de la capella, possiblement fou afegit amb posterioritat, tot conservant l’estil de l’edifici. El que sí que 
sabem és que l’altaret que precedeix l’oratori és obra del segle passat. En un dels laterals de l’allargassada 
capella es conserva un púlpit de fusta que faria les delícies dels predicadors d’èpoques passades.

Si accedim al pati distingim adossat en un lateral un cos 
de producció amb una pallissa alta i oberta. La planta 
baixa estava reservada per a quadres, porqueres, galliners 
i conilleres, corral, l’emmagatzematge de productes 
agrícoles, etc. 

En l’actualitat, i com esmentàvem al principi, l’actual titularitat municipal, unida a l’esforç dels alquerians envers el seu patrimoni, ha dut a 
un lent però ferm procés de consolidació i recuperació del conjunt arquitectònic encetat amb el nou segle que el convertirà en un centre 
social i cultural per a la població.

Sabies que...
La festivitat dels Sants de la Pedra, el 30 de juliol els veïns del poble feien una romeria per honrar als sants protectors 

de la terra i les collites. La banda de música de l’Alqueria , o bé el piano mòbil de les mongetes, acompanyaven la comitiva 
cap a l’ermita. La gran afluència de gent, fins i tot de fora del poble, omplia l’interior de l’ermitori i obligava a instal·lar un 
tendal a la porta per poder assistir a la missa. Al contra mur de l’ermita, a recer de l’aire i el sol es feien les paelles. Al 
voltant de l’ermita, com era costum a la comarca s’organitzava una mena de porrat amb tota classe de llepolies, torrons i 
fruits secs.

Com que la collita del meló d’Alger ja estava bona per aquestes dates, la gent acostumava a menjar-se el meló per a 
berenar. Els xics compraven a les novies un melonet d’alger o bé de tot l’any i, amb la colla d’amics els tastaven asseguts 
als sequiols dels bancals circumdants a l’ermita. Com no podia ser menys, Otília la torronera parava prop i els joves es 
veien obligats a agraciar a la núvia amb la barreta de torrons. Ja entrada la vesprada, i com hi havia colles que s’animaven 
a fer torrades de carn. Com ocorregué amb la fira de Sant Pere, la festa dels Sants de la Pedra  i el seu porrat anaren a 
menys. Des de fa uns anys s’està intentant recuperar aquesta enyorada festivitat amb el porrat inclòs. Cal esmentar també 
que l’edifici de la casa-ermita també està en procés de restauració i existeix una junta pro restauració de l’Associació dels 
Sants de la Pedra.

Ermita dels Sants de la Pedra

Procés de restauració

L’entrada de la casa trau 
cap al pati travessant el 
mur central amb un arc de 
mig punt motlurat. Encara 
podem apreciar al mateix 
arc l’argolla que penjava la 
romana. 

Si accedim a la segona navada 
descobrim la gran llar-menjador, amb 
l’accés a les habitacions dels masovers 
per l’interior de la campana. Encara 
es conserva el canterer i l’armari de 
paret que foraden el gruixut del mur, 
així com un accés al pou del pati. 
L’escala d’accés a la planta noble de 
tres trams i amb barana d’obra, deixa 
una habitació-rebost baix.


