RUTA DE LES 4 ERMITES

SANT JAUME
A ponent del nucli urbà, ran de la torre i la font de sant Jaume,
hi ha una ermita dedicada a aquest sant. De propietat particular, és
ubicada al peu de la finca del mas Castellar de Portellar (torre de
sant Jaume), i en un paratge de gran bellesa natural on trobem la
font de sant Jaume, el molí d’en Castellar, ca l’Oliver del Turó i can
Cassola (1109).
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Es tracta d’un recinte petit de forma rectangular, amb porta de
llinda de pedra i una lluerna al damunt. Al cim, una espadanya amb
la corresponent campana i la creu. Fou construïda l’any 1885 pels
senyors Castellar, propietaris dels terrenys.
Des de l’any 1926 s’hi organitza l’Aplec de sant Jaume. Inicialment (1926-1928) en tingué cura la Joventut Sardanística de Calella
i, des de l’any 1929, la Joventut Sardanística de Pineda, que va celebrar vuit edicions, la darrera de les quals tingué lloc el 24 de maig
del 1936.
A l’inici de la Guerra Civil, l’ermita fou saquejada i cremada.
L’any 1942 el propietari de l’ermita, Mateu Vila Fornaguera, inicià
la rehabilitació que culminà el 2 de maig de 1954 amb la instal·lació
d’una campana. Per celebrar l’avinentesa s’hi féu una missa i s’hi
tocà una audició de sardanes.
L’any 1957 es reinicià la celebració de l’aplec, amb vuit edicions
continuades fins l’any 1964. Quinze anys més tard, el 1979, novament l’impuls, la il·lusió i l’esforç d’un col·lectiu de persones, en
aquesta ocasió bàsicament del Barri de les Creus, va permetre reprendre l’aplec que l’any 2003 va commemorar la vint-i-cinquena
edició amb una celebració especial en la qual participaren tres cobles. Afortunadament, tot i les dificultats econòmiques que tenim
avui en dia, l’Aplec de Sant Jaume continua any rere any fidel a la
seva cita.
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