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La nostra comarca del Pla de l’Estany amb els quasi 263 Km2 d’extensió constitueixen
un espai geogràfic d’una gran concentració d’elements d’interès arquitectònic i històric.
El pas dels segles i la sensibilitat dels nostres avantpassats han conformat uns pobles
d’una notable riquesa en elements d’interès cultural i en alguns, encara tenim
l’oportunitat de poder resseguir els mil anys d’història que separen les construccions
religioses d’època alt medieval fins a les construccions de mitjan segle XX.
Tot i que l’estudi d’alguns d’aquests elements històrics i patrimonials ja existia, calia
fer l’esforç d’ampliar-lo i sobretot d’agrupar-lo en un inventari conjunt, reunint tot el
material dispers de cadascun d’aquests elements. La publicació que ara presentem
és el resultat de l’inventari promogut pel Consell Comarcal, que es va dur a terme
justament per poder disposar d’aquesta informació de manera agrupada i de fàcil
consulta, tant per als ciutadans de la comarca i de fora, com per als ajuntaments i
altres entitats que l’hagin de menester.
Entre l’octubre de l’any 2000 i el maig de 2002 el Consell Comarcal, mitjançant unes
ajudes del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, va encarregar a un
equip de llicenciats en història de l’art el projecte per dur a terme un inventari
sistematitzat de tots els béns d’interès cultural de cadascun dels 11 municipis de la
nostra comarca. En el treball que els autors van dur a terme i que ens alguns casos
va ser de recerca i en d’altres de consulta bibliogràfica, es va utilitzar una base de
dades on s’hi buidava la informació obtinguda. Ara, després d’un temps, i amb l’objectiu
de divulgar aquest patrimoni col·lectiu, s’ha realitzat aquesta edició, a manera de
fitxes, amb l’ànim de fer conèixer tots els punts d’interès monumental i històric que
formen part indestriable dels pobles i camins del Pla de l’Estany.
Volem agrair la col·laboració dels 11 ajuntaments de la comarca, a l’Institut del
Patrimoni Cultural de la Universitat de Girona, al Centre d’Estudis Comarcals de
Banyoles, al Bisbat de Girona i al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya-Girona per les
facilitats que van donar en consultar els seus arxius i les encertades recomanacions
i suggerències que han fet. Agraïment també als propietaris de les cases que van
donar la confiança per poder-les visitar.
Un agraïment especial a Càrol Desel, Lluís Figueras, Elisabet Oliva, Guerau Palmada
i a Lourdes Vilar, ells són les persones que, en diferents moments del projecte, van
estar al davant d’aquest treball. I finalment volem destacar el bon treball d’equip que
ha fet possible que tinguem a les nostres mans aquesta publicació d’abast comarcal.

Jordi Xargay i Congost
President del Consell Comarcal del Pla de l’Estany
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L’inventari històric i arquitectònic del Pla de l’Estany ateny una de les comarques més
petites de Catalunya, amb només 262,83 Km2 de superfície i 11 municipis, on destaca
la concentració del patrimoni monumental de Banyoles, la capital comarcal, amb
elements arquitectònics de diversa època i tipologia. Tot i les seves reduïdes dimensions,
mostra una remarcable heterogeneïtat geogràfica on podem trobar disseminat un ric
i variat patrimoni cultural, amb un destacat llegat arquitectònic, preferentment d’època
medieval i moderna, estès per tota la comarca de forma aïllada o bé agrupat en forma
de veïnats o pobles. Tampoc cal oblidar la riquesa comarcal en jaciment arqueològics,
tot i que no formin part d’aquesta publicació.
Aquest inventari ha constat de tres etapes. Una primera va ser la posada en funcionament
d’una base de dades per introduir el màxim d’informació dels elements patrimonials
que s’inventariessin. La segona etapa fou el treball de camp, la vista “in situ” de les
diferents cases, esglésies, elements constructius, etc. per obtenir tots els continguts
que després s’introduïen a la fitxa informàtica. La tercera etapa ha consistit en els
treballs de revisió, actualització, redacció i edició de les dades recollides per a la
consecució d’aquesta publicació.

EL PROJECTE DE L’INVENTARI
Els treballs d’inventari del patrimoni històric i arquitectònic de la comarca del Pla de
l’Estany es varen a dur a terme durant els anys 2000-2002. El projecte, recolzat des
dels primers moments pel Consell Comarcal del Pla de l’Estany, va començar amb
una subvenció del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya.
En el transcurs d’aquest projecte, cal remarcar l’assessorament tècnic de l’Institut
del Patrimoni Cultural de la UdG i el suport de l’àrea de Cultura del Consell Comarcal.
L’equip va estar format, en diferents moments, per quatre historiadors de l’art i
postgraduats en Patrimoni Cultural de la UdG (Carolina Desel, Lluís Figueras, Elisabeth
Oliva i Guerau Palmada) i una auxiliar administrativa (Lourdes Vilar). L’essència d’aquest
projecte és una base informatitzada que ha permès la compilació dels elements
patrimonials de la comarca en forma de fitxes d’inventari.
El projecte es va concebre en tot moment com un inventari obert; és a dir, un inventari
en el qual sempre fos possible ampliar o afegir informació relacionada amb un bé
immoble. En aquest sentit, la publicació actual és un recull extens i complet del
patrimoni historicoarquitectònic de la comarca, però al mateix temps és un recull
obert a les incorporacions de nous elements patrimonials susceptibles d’estudi i de
catalogació en un futur. L’inventari actual, en cap cas, té un caràcter tancat.
El treball de camp de l’inventari va consistir en la visita, documentació i estudi dels
elements, segons uns paràmetres predeterminats que giraven entorn de tres grans
eixos: el valor arquitectònic, el valor històric i el valor social. L’origen d’aquests eixos
és en gran part el resultat de la nostra història, costums, ideologies, ocupació del
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territori, relacions socials, creences, etc. Les mostres d’arquitectura civil, militar i
religiosa sens dubte formen part d’aquests valors que conté el patrimoni cultural.
L’inventari es circumscriu als criteris cronològics. Es va establir que es catalogarien
els béns immobles compresos entre època alt medieval fins aquells béns més recents,
corresponents als anys 50 del segle XX. Els béns immobles que eren anteriors o bé
posteriors a aquesta etapa cronològica finalment no van ser inclosos.
Durant el treball de camp dels anys 2000-2002 es van inventariar alguns edificis
actualment desapareguts de la fesomia urbana per circumstàncies diverses. Malgrat
tot, s’ha estimat oportú incloure aquests edificis perquè en el moment d’estudi encara
restaven dempeus i foren considerats elements d’interès, els quals avui no podem
obviar, tot i la seva pèrdua.
L’elaboració d’aquest inventari ha comptat amb diferents estudis i catàlegs anteriors
sobre el patrimoni immoble de la comarca impulsats des de diferents institucions i
organismes. Es tractava bàsicament de catàlegs, inventaris o llibres científics.

L’INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC I ARQUITECTÒNIC
L’inventari editat pel Consell Comarcal del Pla de l’Estany aplega en total 498 fitxes
de les quals 133 són de Banyoles, 37 de Camós, 79 de Cornellà del Terri, 19 de Crespià,
37 d’Esponellà, 28 de Fontcoberta, 16 de Palol de Revardit, 41 de Porqueres, 19 de
Sant Miquel de Campmajor, 21 de Serinyà i 68 de Vilademuls.
L’inventari ha estat estructurat segons un ordre geogràfic; és a dir, parteix dels 11
municipis que formen part de la comarca del Pla de l’Estany a fi de facilitar-ne la
consulta. La seva elaboració ha requerit una classificació de les fitxes per grups, els
quals poden ser establerts a partir de diferents criteris, com la cronologia, l’estil, la
tipologia o les tècniques constructives, per exemple. El criteri d’agrupació d’aquesta
publicació és el de tipologia arquitectònica, subdividida en arquitectura civil, arquitectura
militar, arquitectura religiosa i element constructiu.
Cal destacar que gairebé la meitat dels béns immobles de la comarca s’agrupen
tipològicament en arquitectura civil i prop d’una quarta part, en arquitectura religiosa.
En la base de dades del projecte d’inventari dels anys 2000-2002, el model de fitxa
informàtica va incloure un gran nombre de camps agrupats en els apartats d’identificació,
localització, descripció, estat de conservació, bé moble, nivell de protecció i documen
tació. En les fitxes actuals aquests camps han estat reduïts als més significatius i
essencials, com són: denominació, tipologia, època, descripció, dades històriques,
accés i condició actual. Aquestes es veuen complementades i enriquides per docu
mentació gràfica, i, en els casos que ha estat possible, per plantes dels edificis d’interès.
D’altra banda, en els treballs d’edició es va estimar oportú aportar alguns annexos
per tal de complementar la informació de les fitxes del patrimoni comarcal, com ara
un glossari de termes d’arquitectura i història de l’art, i un recull de les publicacions
més significatives consultades en aquest estudi referents al patrimoni
14
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historicoarquitectònic del Pla de l’Estany. Finalment en un mapa geogràfic s’indica la
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situació de cada element en cadascun dels municipis.
Cal incidir que aquest inventari és un estudi tècnic i de difusió del nostre patrimoni
comarcal, una eina de recolzament a futures gestions en matèria de patrimoni. En
cap cas no té incidència legal, i la inclusió d’elements en l’inventari no implica un canvi
en la seva situació jurídica.
Cal fer esment de la iniciativa que en el seu moment va impulsar el Consell Comarcal
del Pla de l’Estany per a la realització d’aquest estudi inventari. Un estudi que desitgem
que doni peu a una conscienciació ciutadana de valoració del ric i variat patrimoni
cultural que perdura a la comarca del Pla de l’Estany. Esperem que aquesta publicació
es converteixi en una eina útil i necessària per a posteriors projectes en matèria
d’investigació, difusió, conservació i protecció del patrimoni cultural de la comarca.

Guerau Palmada Auguet
Llicenciat en història de l’art
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BANYOLES
Banyoles, la capital del Pla de l’Estany, és el municipi que té menys extensió de la
comarca (té una superfície de 10,89 Km2) i per contra és el que té una major densitat
de població. En el cens de població del 2003 es va arribar als 16.359 habitants una
xifra que representa el 60% del total de la població de la comarca. L’arribada de
col·lectius d’immigrants provinents de diferents països del món (senegambains, nord
africans, de l’est d’Europa i de Sud-amèrica) és la principal base del notable increment
de població que ha tingut Banyoles al darrer decenni.
A més de Banyoles, formen part del municipi: el veïnat de Lió, el de Puigpalter, amb
la petita capella d’origen romànic de Sant Jaume, el de Mas Usall i el de Guèmol, amb
l’església Verge del Remei, al voltant de la qual va créixer aquest antic veïnat. La
carretera comarcal d’Olot-Besalú a Girona travessa Banyoles de nord-est a sud-est
i és la via de comunicació més important entre Banyoles i Girona, i també entre
Banyoles i la Garrotxa.
L’estany de Banyoles és un dels fenòmens naturals més importants del nostre país i
el que, des de temps immemorial, ha donat vida i nom a la ciutat. Els monjos del
monestir de Banyoles foren els primers d’aprofitar la canalització de les aigües de
l’estany pel funcionament de molins de les indústries de la papereria, farineres o
adoberies. Aquestes indústries s’instal·laven a prop dels recs que conduïen les aigües
des de l’estany pel mig de la ciutat fins a desembocar Terri enllà.
El nom de Banyoles apareix documentat per primera vegada el 822, amb el nom de
Baniolas, topònim que fa referència a bany.
La història de la capital del Pla de l’Estany està indissolublement unida a la construcció
del monestir de Sant Esteve l’any 812, per part de l’abat Bonitus, monjo benedictí.
Aquesta important construcció arquitectònica, a redós de la qual es va desenvolupar
la ciutat de Banyoles i gran part de la comarca, ha sofert múltiples canvis i reformes
en el decurs dels segles. La portalada del s. XVI i el claustre neoclàssic de s. XVIII,
recentment restaurat, mantenen encara l‘elegància del seu estil constructiu.
El poder creixent dels abats, representat pel monestir de Sant Esteve (s. IX) en la zona
coneguda per la Vila Vella, va propiciar com a alternativa l’expansió de la ciutat en la
part de la Vila Nova, on la construcció de l’església gòtica de Santa Maria dels Turers
(s. XIII- s. XIV) i la Plaça Major (s. XIII) en són el seu màxim exponent.
Una data de gran relleu per a la ciutat de Banyoles fou la concessió de la Carta
Municipal, el 1303, en què l’abat Vallespirans va haver de cedir part del poder del
monestir a favor del poble. Neix el que es coneixerà com la Universitat del Comú o
Consell de la Vila, segles després seran els ajuntaments dels pobles.
La plaça del Teatre o de la Vila Vella, que fou centre del mercat medieval, manté, tot
i que reformats, alguns dels edificis que estaven sota el domini dels monjos, com és
l’antiga carnisseria de l’abat. En una casa d’aquesta plaça s’han descobert unes
importants pintures d’època gòtica.
El carrer Nou, un dels més antics de la ciutat, que uneix la zona del monestir amb la
de Santa Maria dels Turers, junt amb el carrer de les Escrivanies i el de la Paireria,
formen part d’aquest llegat patrimonial on es pot reviure un passat de caràcter
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medieval. L’actual edifici gòtic de la Pia Almoina, a la placeta de la Font, que fou
ajuntament fins l’any 1928, o la casa de Can Mirambell, on destaquen els finestrals
de construcció gòtica, s’afegeixen com a elements de destacat interès.

- +

Molt a prop, hi ha la Llotja del Tint (s. XV), un edifici que conserva l’estructura de quan
es feia servir per tintar teixits; també podem veure un petit tram de les restes del que
fou la muralla de la Vila.
A la plaça Major, construïda al s. XIII ens podem passejar pel seus antics porxos i
acostar-nos a alguns dels històrics edificis, com Can Cassó (Cal Moliner) i Can Bòlica,
i d’altres, que tot i tenir menys càrrega històrica, són de notable interès constructiu
com l’antic hotel Mundial, l’Ateneu o la cafeteria del que és l’actual Bar Plaça.
El carrer de Sant Antoni, el de Jacint Verdaguer, la plaça dels Estudis, Porta dels
Turers i passeig de la Indústria, són un dels altres punts de la ciutat on podem resseguir
a través d’alguns elements patrimonials o de les seves singulars edificacions la història
més recent (s. XVIII-XIX) de Banyoles.
Els afores del que és el nucli antic podem acostar-nos a d’altres tipus de construccions,
com Can Puig de la Bellacasa, actual seu del Consell Comarcal, que a més de ser
casa pairal d’una important nissaga, com també ho fou Ca l’Ameller, va ser el punt de
comandament de la Guerra del Francès (1808-1814).
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AJUNTAMENT DE BANYOLES / CASA CONSISTORIAL
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Casa de la vila
1926

Descripció

Edifici noucentista de planta quadrangular amb planta baixa i pis,
del qual en destaca la resolució neoclàssica de la façana. A la façana
principal hi ha una gran porta d'entrada d'arc de mig punt emmarcada
per dovelles encoixinades i dues finestres a cada costat rematades
amb voladís. A la planta pis destaca la gran balconada amb balustres
de pedra. Les cinc obertures tenen també voladís de motllures, la
central està coronada per un frontó rodó emfatitzat per la corba de
la balconada. A les façanes laterals les finestres rectangulars presenten
la mateixa tipologia que les obertures de la façana principal. L'edifici
està coronat per un gran frontó central i un rellotge dins un medalló
amb relleus vegetals. La cornisa de l’edifici d’estil clàssic és molt pronunciada. Una terrassa
plana, envoltada per una balustrada de pedra, fa la funció de teulat de l'edifici. La distribució
dels interiors s'organitza a partir del hall, on trobem l'escalinata que porta al primer pis.

Dades històriques

Edifici dissenyat i projectat per Josep Francesc Ràfols l'any 1926. Els "soviets", grup de joves
paletes banyolins associats com a cooperativa, foren els encarregats de portar a terme el
projecte per la quantitat de 100.000 PTA. Del projecte de Ràfols es van fer dues modificacions:
la façana del carrer Pere Alsius, acabada amb pedra igual que la façana principal, fet que no
estava previst, i per altra banda s'obviarà la col·locació del rellotge a la part superior de la
façana principal. L'ajuntament fou inaugurat per l'alcalde Lluís Torrent i Privat.

Accés
Condició actual
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ALBERG DE BANYOLES
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Indústria
s. XVIII-XIX

Edifici industrial molt reformat
construït amb pedra de Banyoles. A
la façana principal es poden entreveure alguns dels seus elements
originaris. A la planta baixa hi ha la
porta principal amb llinda monolítica
i una finestra de llinda a banda i banda. La primera planta té tres finestres rectangulars de
llinda, bastant allargades, a la segona planta les tres obertures són d'arc de mig punt de llosa.
L'interior de la planta baixa i el soterrani encara conserven l'antiga estructura de pilars i voltes
per aresta, realitzats amb lloses de travertí. Les plantes superiors, molt reformades, avui estan
destinades a habitacions.

Dades històriques

Accés
Condició actual
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BANYOLES
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Edifici industrial (adoberia) construït a finals del s. XVIII i destinat al tractament de pells. La
indústria banyolina tradicionalment utilitzava el cabal dels recs per tal d’adobar vegetalment
les pells. L'última planta, l’estenedor, estava destinada a l'assecament de les pells.
Nucli urbà. C. Migdia
Equipament. Visitable només exterior
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ANTIC HOTEL MUNDIAL / CAN NENES
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Casa urbana
Principis s. XIX

Descripció

L'edifici d'estil classicista consta de planta baixa i tres pisos coronat per una terrassa balustrada.
La façana manté una gran simetria en la distribució de les obertures i balcons. Les obertures
dels balcons són ressaltades per un marc. Les voltes de la plaça, en aquest tram es converteixen
en voltes d'arc carpanell. Els pilars són fets de grans blocs de travertí i les impostes dels arcs
mostren motllures.

Dades històriques

Durant la dominació francesa a Banyoles (1809-1814) es va tirar a terra l'antic edifici situat
en aquest solar. L'edifici actual és de principis del s. XIX i es construeix seguint l'estil neoclàssic
predominant en aquella època. L'edifici va ser convertit en l'Hotel Mundial; actualment hi ha
habitatges i els baixos són comerços.

Accés
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Nucli urbà. Pl. Major
Habitatge. Visitable només exterior
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ANTIGA FÀBRICA "XOCOLATES TORRAS"
Tipologia
Època

Descripció

Edifici industrial que ha sofert modificacions
des del projecte originari. Sobresurt la seva
façana del c. Àlvarez de Castro de tres
plantes. La planta baixa, té un sòcol i un
revestiment aplacat. Les obertures rec
tangulars són disposades simètricament
a la façana i totes tenen voladís. Les finestres dobles de la primera
planta tenen cadascuna un plafó central amb tres torres en relleu que donaven nom a la fàbrica.
En el plafó del mig hi llegim "casa fundada en 1890". La segona planta és la més modificada
i presenta finestres agrupades de tres en tres.

Dades històriques

El projecte originari de 1940 de l’arquitecte F. Figueras, encarregat per Josep Costa i Saguer,
permet observar com la fisonomia actual de l'edifici és producte d’algunes reformes concretes
efectuades als darrers anys. En un principi la fàbrica de xocolata tenia dues plantes i un terrat
amb balustrada, i en destacava el seu cos central de tres pisos amb coberta a dues aigües.
Aquí hi anava col·locat l'emblema "Chocolates Torras". Actualment la fàbrica ja no produeix
xocolata, i ha passat a mans de l'empresa de rebosteria Forn de Sant Martirià.

Accés
Condició actual
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BALNEARI DE LA PUDA
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Balneari
1862

Descripció

Actualment el balneari es troba en estat
ruïnós. L'immoble està compost per dos
cossos totalment diferenciats. L'edifici
principal, orientat a migdia, està format per
planta baixa i pis. Dins un acurat eix de
simetria trobem les obertures quadrangulars emmarcades per senzilles motllures. Un frontó
ondulat i dues pilastres estriades vertebren la façana. El cos on antigament hi havia les sales
de banys és de forma rectangular i de planta baixa sense obertures. Es troba adossat a la part
posterior de l'edifici principal. La il·luminació procedia del centre del passadís, sobrealçat amb
finestres. El conjunt de l'edifici està coronat per una balustrada cega.

Dades històriques

L'any 1419 l'indret ja és conegut com a Font Pudosa, el 1604 surt de nou com a "Fontpudosa".
Es comencen a conèixer les propietats curatives de l'aigua sulfurocarbonatada i el s. XVIII ja
trobem documents on es parla de forasters que vénen expressament a Banyoles a buscar-ne
els seus poders curatius. L'any 1829 es construeix una font artificial. A mitjan s. XIX el marquès
de Duero fa construir una petita caseta amb dues banyeres on arriba l'aigua manualment amb
galledes. Aquesta caseta s'anirà ampliant fins a tenir 10 banyeres. El 1852 l'ajuntament
urbanitza la plaça amb bancs i arbres tot voltant. L’any 1862 Llorenç Figueres va edificar el
balneari, amb 22 sales de bany, sales de polvorització, sala d'estar i despatx del metge director.
L'aspecte actual es deu a una reforma de l'any 1921 segons un projecte de l'arquitecte Isidre
Bosch. El mateix any la societat Canals, Encesa i Pagons compra l'establiment, i n'és el gerent
el notari gironí Emili Saguer. L'any 1960 el balneari de la Puda tanca definitivament les portes.
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CA L'AMELLER
Tipologia
Època

Descripció

Antiga casa pairal formada per tres grans cossos on els dos laterals s'avancen al central. Els
edificis estan envoltats per una gran terrassa a ponent. Aquesta té una barana amb pilars
intercalats que sostenen craters decoratius. Sota la terrassa es troba el portal forà, d'arc
rebaixat amb dovelles de pedra. Aquest portal marca l’eix de simetria de la casa. El portal forà
dóna a un petit pati interior, empedrat amb grans lloses, que fa de distribuïdor de les quatre
masoveries i de la casa pairal. Totes les obertures de la façana de la casa pairal són quadrangulars
exceptuant la galeria superior amb badius. Les masoveries estan formades per dues plantes
i golfes amb obertures d'ull de bou. Els seus teulats són a dues aigües.

Dades històriques

La casa pairal, antigament anomenada Mas Peraseca, fou adquirida per Francesc Ameller
l'any 1765. Amb la seva família, es va instal·lar a Banyoles i es van dedicar al monocultiu de
cànem i a l’activitat industrial. L'actual estat de la casa correspon a les reformes dutes a terme
durant els s. XVIII-XX. De l'antiga casa, només en queda l'estructura d’un antic molí, el molí
d'en Peraseca. Segons el propietari es tenen notícies d'aquest molí des de l'època medieval.
Ca l'Ameller ha estat escenari de diversos fets de la història banyolina. L'any 1809 les tropes
napoleòniques ocupen el mas, cremen el mobiliari i en roben totes les peces de valor. El 1835
unes partides navarreses ataquen el mas i cremen l'arxiu familiar. Dins d'aquesta família hi
trobem personatges il·lustres de gran relleu polític i militar com Joan Baptista de Ameller
(1782-1851), Narcís de Ameller Cabrera (1810-1877) que dirigeix la sublevació liberal "Jamància"
l'any 1843, i el líder republicà Josep Toribi de Ameller (1842-1873).

Accés
Condició actual
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CAL BARÓ D'ESPONELLÀ / CASA DEL C. MAJOR NÚM.18
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Casa urbana
Medieval i posteriors

Descripció

Edifici d’origen medieval molt reformat de planta baixa i tres pisos, construït amb carreus de
travertí. La façana conserva els elements constructius més meritoris, probablement alguns
d’època medieval. A la planta baixa destaquen tres obertures de diversa tipologia i època: la
primera amb un arc de mig punt de grans dovelles, la segona amb arc carpanell i la darrera
amb un arc a nivell (carrat). A la primera planta destaca una petita finestra gòtica d’arc conupial
de gran simplicitat. Els balcons de forja tenen obertures bisellades rematades amb llinda de
pedra calcària (s. XVII-XVIII). A la segona planta hi ha una finestra geminada amb arquets de
mig punt. La planta superior és fruit de les darreres reformes de l'edifici i no segueix l'estructura
original.

Dades històriques

Casa anomenada de Can Perpinyà que passà a pertànyer als barons d'Esponellà. A finals del
s. XIX fou la seu del Centre Catòlic i de la Joventut Catòlica. Segons el testimoni de J. Olivas,
estadant de la casa (1934-1939), durant el primer terç del s. XX la planta pis era habitada
alguns dies pels barons d’Esponellà, quan venien a passar l’estiu a Banyoles. També se sap
que fou ocupada per refugiats els darrers dies de la República. Abans de les reformes actuals,
a la part posterior de la casa havia existit un gran pati, un hort i cavallerisses. En el centre de
la façana del c. Major hi havia l'escut dels barons, col·locat avui a can Pardala d'Esponellà,
casa propietat de la família Fortuny.

Accés
Condició actual
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Nucli urbà. C. Major
Habitatge i comerç. Visitable només exterior
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CAL GENERAL / LES ROTES / CASA DE L’HORTA DE SR. NARCÍS
Tipologia
Època

Descripció

Edifici residencial de planta quadrada en planta
baixa i en creu en planta pis. Aquest s’estructura
amb dues grans terrasses obertes a llevant i ponent.
L'entrada principal és al passeig de l'Horta. El portal
d’entrada dóna accés als jardins i als horts de la
casa. Aquest és d’arc de mig punt de pedra calcària
amb dovelles encoixinades. Al centre s'hi llegeix al
mig d’una reixa de ferro "Las Rotas, año1868". La
façana principal de la casa té un cos principal avançat
amb un frontó triangular. A la planta baixa s’obren dos grans portals forans emmarcats amb
arcs escarsers, a la primera planta hi ha tres obertures simètriques. La resta d’obertures
segueixen la mateixa tipologia i distribució regular. La façana posterior de cara a l’estany
segueix el mateix disseny arquitectònic que la façana principal.

Dades històriques

L'edifici de Cal General, com el seu nom indica, va ser construït per un tinent coronel anomenat
Narcís de Ameller Cabrera (1810-1877). Aquest va ser tinent general, compositor i diputat
progressista a Corts.

Accés
Condició actual
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Nucli urbà. Pg. Lluís Marià Vidal
Deshabitada. Visitable només exterior. Futur CEIP La Draga
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CAL MOLINER / MOLÍ DE LA PLAÇA / CAN CASSÓ
Tipologia
Època

Descripció

Dades històriques

Accés
Condició actual

< ENRERE

Arquitectura civil. Molí
s. XIII-XIV i posteriors

Edifici de planta baixa i pis amb coberta a dues aigües. A
l'exterior hi ha l'arc de mig punt de la plaça que dóna entrada
al porxo. El sostre del porxo encara conserva els cairats de
fusta. La porta és d'arc de mig punt adovellada. A la façana
de la casa s'observen dues finestres rectangulars de factura
moderna situades una a cada extrem, al centre una finestra
tapiada de tipus geminada amb arquets de mig punt, a més
d’impostes motllurades. L'interior encara conserva l'escala
de pedra que donava accés a l'habitatge i alguns elements
de l’antic molí.
L'edifici era un molí que aprofitava la força de les aigües del rec Major. El molí el s. XIII pertanyia
a Bernat des Rec, està documentat l'any 1685 on es cita: "Altre molí fariner dit d'en Porxas
que vui possehexen los hereus den Casadevall, situat en la plaça de la present vila y en lo rech
major". Malgrat la data d'aquest primer document el molí ja s'utilitzava, amb tota seguretat,
segles abans, possiblement des d’època medieval. A finals del s. XIX, era explotat per Pau
Moliné. A principis del s. XX el va arrendar a Isidre Codony. En aquesta època s'utilitzava com
a molí fariner. En la porta forana de la plaça Major sembla que encara es conserven les restes
d'uns antics goigs, que segons l'historiador Joan Vilardell daten dels s. XVII-XVIII.
Nucli urbà. Pl. Major
Deshabitada. Visitable només exterior. Futura Oficina Municipal de Turisme
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CA N'HORT
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XIII-XVII (aproximada)

Masia de tres trams o crugies amb coberta a dues aigües. A causa de la recent restauració,
ens trobem amb la fusió entre les estructures antigues i les noves. La façana de migdia està
acabada amb una estructura central de ferro que engloba el porxo de la planta baixa i el balcó
de la primera planta. A la façana de llevant hi ha l'actual entrada a la casa. Destaca una finestra
de llinda bisellada amb ampit motllurat. A la façana de ponent s'han conservat alguns elements
arquitectònics originaris. Hi ha una porta forana d’arc de mig punt amb dovelles i les restes
d’una finestra de pedra calcària. Una segona finestra damunt la porta té llinda de pedra. Dins
la casa encara es conserven dos arcs de punt rodó. La resta de les estructures són de nova
factura.

Dades històriques

Accés
Condició actual
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La casa era una important masia citada en documents antics amb el nom de Can Hort / Ca
n'Hort. El rec anomenat avui de Ca n'Hort, abans rebia el nom de "Rec de n’Hort sobre los
molins", per tant, hi existia algun molí. Aquesta família pertanyia a la pagesia benestant de
fora muralla. Un membre d'aquesta família, Martirià Hort, l'any 1686, va ser elegit pel monestir
per ser el primer batlle d'aigües en virtut de la "Concòrdia sobre les Aigües de l'Estany" (1685).
Nucli urbà. C. Cervantes
Habitatge. Visitable només exterior
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CAN PUIG DE LA BELLACASA /
CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY
Tipologia
Època

Arquitectura militar. Masia fortificada
s. XIV- XIX

Descripció

Masia de planta trapezoïdal, coberta a quatre
vessants i cos adossat a ponent amb galeria por
ticada. Consta de tres plantes. La façana principal
conserva elements decoratius originaris: la porta
d'arc de mig punt de dovelles de travertí i tres
finestres geminades d'estil gòtic d'arquets trilo
bulats i impostes decorades amb roselles. A la
façana a més hi ha altres obertures: la porta de
llinda monolítica de pedra, lleugerament arquejada,
molt similar a les de les masoveries, i les espitlleres
de la segona planta. La façana de llevant té diverses
finestres de llinda i hi destaquen els seus contra
forts. La façana nord evidencia un gran nombre
d'espitlleres alineades. La façana de ponent és un
cos afegit format per una doble galeria. Les ma
soveries es troben distribuïdes en dues ales davant l'era i formen un conjunt molt homogeni.
Són totes elles cases en filera a dos vessants. Les façanes tenen finestres rectangulars i portes
de llinda monolítica arquejada amb arc de descàrrega d'obra. En la façana posterior hi ha
diverses espitlleres i diversos contraforts de reforç.

Dades històriques

El cognom Puig de la Bellacasa apareix citat vers l'any 1300 a la vila de Banyoles. Tot i això,
la documentació més abundosa sobre la família es concentra als s. XVII i XVIII. Durant la Guerra
Gran (1793-1795) els germans Benet, Josep i Narcís Puig de la Bellacasa foren aferrissats
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defensors de la lluita contra els francesos. S'ha de tenir en compte que en aquest moment els
Puig de la Bellacasa eren grans terratinents de Banyoles, conjuntament amb famílies com els
Coromina o d'Ameller. Després de la destrucció del fort de Sant Martirià l'estiu de 1811, el 21
de febrer del 1812 el general baró de Beurchmans decidí fortificar Can Puig de la Bellacasa.
Els vilatans foren qui aixecaren el "Fort Beurchmans", sovint mal pagats i maltractats pel fort
caràcter del general. Pocs anys després, el 10 de març de 1814, les tropes franceses deixaven
la vila de Banyoles.

36
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CAN BETLEM / CAN SURRIBAS
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Casa urbana
1912-1914 i 1940-1941

Edifici residencial de planta rectangular, amb planta baixa i pis. Aprofitant el desnivell entre
la façana principal i la posterior, hi ha un soterrani. A la façana principal hi ha l'entrada
d'obertura rectangular amb frontó d'estil classicista i dues finestres emmarcades. Al primer
pis destaquen les tres finestres emmarcades amb columnes molt senzilles. La terrassa té una
barana balustrada que corona l'edifici. Sobresurt de la terrassa una torre quadrada, el sostre
de la qual, segueix el mateix estil que el coronament de la casa. De la façana posterior cal
destacar l'escalinata que comunica amb el jardí.

Dades històriques

Accés
Condició actual

< ENRERE

El projecte de la primitiva casa és obra de l'arquitecte Puig i Cadafalch i data de l'any 1912
1914. L'immoble estava destinat a casa d'estiueig d'una família barcelonina. De l'obra original
de Puig i Cadafalch es percep una clara influència del gòtic medieval català amb notes de
l'arquitectura de tradició pairal. Poc després de ser construïda, la casa passa a mans del
senyor Sol Turró. Durant el temps que en fou propietari, Sol Turró respectà la unitat i estil de
l'edifici. A principis dels anys quaranta del s. XX, l'arquitecte banyolí Francesc Figueras fa una
reestructuració de la casa, on en part es perd l'originalitat del projecte de Puig i Cadafalch.
Nucli urbà. Pg. Indústria
Habitatge. Visitable només exterior
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CAN BOADA
Tipologia
Època
Descripció

Masia articulada per tres cases adossades, coberta a dos vessants i de tres plantes. Les
finestres rectangulars són de llinda de travertí com també les portes de la planta baixa. A la
planta superior s'observen els típics badius. Destaca a la façana un arc rebaixat amb dovelles.
A la planta baixa de Can Boada encara es conserva, bastant íntegre, l'antic molí fariner. Tres
rodes de molí encara es troben "in situ" damunt una plataforma. Dos d'ells són molins de
moles, és a dir, formats per dues rodes circulars giratòries de pedra. El tercer és un molí
col·loïdal. Darrere la casa, actualment convertida en jardí , es troba el perímetre de contenció
de la gran bassa oval del molí fariner. Aquí grans contraforts laterals de pedra, disposats al
llarg del mur perimetral, contenien l'empeny de l'aigua.

Dades històriques

A partir d’un plànol del 1779 dels recs de Banyoles, es pot saber que el molí de Can Boada ja
existia en la seva ubicació actual. Les fonts documentals informen que el 17 d'octubre de 1840
es va demanar permís a l'Ajuntament de Banyoles per tapiar un passadís o arc a Can Boada
per on passava el camí de Banyoles a Bàscara. El 1907 Can Boada era un molí fariner propietat
de Tomàs Cols amb un salt de 4,80 m, el qual deixà de funcionar el 1937 durant la Guerra Civil
per manca de cereals.

Accés
Condició actual
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Camí de Can Boada. Hi podem accedir des de la carretera de Vilavenut
Habitatge. Visitable només exterior
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CAN BÒLICA
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Casa urbana
s. XIV-XV i posteriors

Descripció

Edifici d’origen medieval de tres pisos situat en un xamfrà de la plaça Major. A la façana
principal destaca l'arc de dovelles característic del porxo de la plaça. El porxo encara conserva
el sostre d'embigat de fusta. A la primera planta hi ha una balcó doble amb llinda de pedra i
guardapols, a la segona una finestra doble de les mateixes característiques. A l'última planta
hi ha dos grans badius. La façana lateral té un interessant arc apuntat de dovelles. El parament
és de carreus ben treballats. En aquesta façana hi ha dues finestres. La primera és geminada
amb arquets de mig punt, la segona trigeminada d’estil gòtic. Damunt d'aquestes finestres es
veuen els pilars lloses i pedra, sistema constructiu característic d'època medieval a la ciutat
de Banyoles.

Dades històriques

Casa tradicional d’època medieval de la plaça Major. La teiera de la façana data d'abans del
s. XVIII i s'utilitzava per il·luminar la plaça amb foc de llenya.

Accés
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Nucli urbà. Pl. Major
Habitatge. Visitable només exterior
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CAN BUCH
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Casa urbana
s. XIII-XV (aproximada)

Casa reformada d'època medieval pròpia del nucli de la Vila Vella de Banyoles. Està formada
per tres plantes, reformades als darrers anys. La planta baixa presenta tres obertures: una
porta central d'arc de mig punt amb dovelles i dues de laterals d'arc rebaixat, no originàries.
Antigament la distribució de les portes era diferent. A la primera planta hi ha una finestra
coronella medieval. L'últim pis s'ha resolt conservant l'antic aspecte de galeria, amb pilars i
ràfec de ferro. L'interior de la casa conserva l'estructura de suports típica de les cases
banyolines medievals: a la planta baixa dos arcs de mig punt paral·lels a la façana, a la primera
planta dos arcs ogivals de diferents mides.

Dades històriques

Accés
Condició actual
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Can Buch està situada a l'actual plaça del Teatre, antiga plaça de la Vila Vella. En aquesta plaça
s'hi va fer el mercat de la vila fins a mitjan s. XIII, quan es construeix la plaça Major (plaça de
Vilanova). Can Buch podria haver estat carnisseria en època medieval, possiblement l'única
per privilegi de l'abat del monestir.
Nucli urbà. Pl. del Teatre
Habitatge. Visitable només exterior
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CAN BULÍ
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Casa urbana
Finals s. XIX - principis s. XX

Edifici de tres plantes i terrat amb elements decoratius historicistes englobat dins l'estructura
de la plaça. Té l’arc de la plaça sobrealçat. La primera planta té una balconada i a la segona
les dues finestres són balconeres. Al damunt, hi ha la cornisa amb mènsules i un fris decoratiu.
Una terrassa balustrada remata l'edifici. La façana està estucada imitant els carreus de pedra.
Les seves obertures arquejades estan emmarcades amb un guardapols d’estil medieval.
L’entrada de la casa és decorada amb un sòcol de rajoles policromades. Hi ha un habitatge a
cada planta.

Dades històriques

Accés
Condició actual
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El pintor M. Pigem va realitzar els anys 1900-1902 unes pintures murals a l’interior de Can
Bulí de tradició popular.
Nucli urbà. Pl. Major
Habitatge. Visitable només exterior
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CAN CANOVA
Tipologia
Època

Descripció

Edifici de planta baixa i tres pisos amb solucions decoratives assimilades de l’arquitectura
medieval. La façana principal de l'edifici està estucada imitant carreus de pedra. A la planta
baixa hi ha dues obertures, el portal forà, que dóna accés a la casa i una finestra. Ambdues
tenen una mena de guardapols ovalat en relleu. Als tres pisos superiors hi ha balcons amb
mènsules decorades i als extrems de la façana, a cada planta, hi ha falses finestres geminades
de reminiscències gòtiques. Totes les obertures de portes i finestres són decorades amb
guardapols ondulats i placa de ceràmica verda al centre. Corona l'edifici una cornisa d'inspiració
medieval amb merlets i barbacana decorativa.

Dades històriques

Edifici construït per Pere Font, que fou un dels mestres d'obres més actius a la Banyoles de
principi del s. XX, amb un estil propi que el caracteritzava. Els mestres d'obres s'encarregaven
de projectar i dissenyar les cases, a més de ser els constructors de l'obra. Les cases més
singulars de Pere Font són: Can Trull al carrer Pere Alsius (1932), Can Curto al passeig de la
Indústria i les cases de renda al passeig de la Indústria i davant de la plaça del Dr. Rovira.

Accés
Condició actual
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Nucli urbà. C. Jacint Verdaguer
Habitatge. Visitable només exterior
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CAN CARRÉ
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Casa urbana
Principis del s. XX

Descripció

Immoble de grans dimensions, de tres plantes i
terrat, coronat amb una torre de planta quadrada.
Les façanes de l'immoble estan estucades imitant
els carreus de pedra i decorades amb esgrafiats.
Totes les obertures es resolen amb balcons. La
façana principal al carrer Sant Martirià de l'edifici té tres obertures a la planta baixa i una gran
balconada al primer pis sostinguda per mènsules. Aquesta balconada volada té forma ondulada,
barana de ferro tornejat i és envoltada d'estucats pintats de color verd. A la planta superior
hi ha balcons decorats amb esgrafiats del mateix color. L’edifici és rematat per una cornisa
motllurada i un conjunt de pinacles. La façana del carrer Canat respon a la mateixa decoració.
A la façana posterior de l'edifici hi ha una galeria balustrada a cada pis formada per arcs de
mig punt sustentats damunt columnes de secció octogonal.

Dades històriques

L'edifici va ser construït com a "casa de pisos". Per la inscripció del damunt de la porta
d'entrada, es podria afirmar que es va acabar l'any 1915. Cada planta tenia diferents habitatges,
tots ells de lloguer. Després de la Guerra Civil l'edifici va ser adquirit pels Srs. Carré, que es
van instal·lar a la planta baixa.

Accés
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Nucli urbà. C. Sant Martirià
Habitatge. Visitable només exterior. Futura Residència Geriàtrica
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CAN CASTANYER
Tipologia
Època
Descripció

Casa situada en una cruïlla, envoltada per un gran
jardí. El portal d'entrada emmarca la façana de
l'edifici. La casa consta de planta baixa, planta pis
i golfes. La façana principal té un porxo d'entrada
amb escalinata format per quatre columnes i
enteulament d’ordre clàssic. Damunt hi ha un
balcó amb balustrada. Les obertures de la casa són de tipus quadrangular amb ampit.
A la façana lateral, que dóna al carrer Canat, hi ha una galeria amb arcs de mig punt. El teulat,
de doble vessant, té un ràfec ampli, a base de cairats i taulers de fusta decorats.

Dades històriques

Pilar Viñas va encarregar el projecte de la casa l'any 1948 a l'arquitecte Francesc Figueras,
que en aquella època era l'arquitecte municipal.

Accés
Condició actual
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Nucli urbà. C. Alfons XII
Habitatge. Visitable només exterior
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CAN CISÓ DE GUÈMOL
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XIII- XVI

Edifici de planta baixa, pis i golfes en avançat estat ruinós. La
planta rectangular presenta cossos afegits al costat sud. A la
façana principal porticada hi destaca la gran arcada d'arc apuntat
de dovelles. Sobre l'arcada hi ha dos badius separats per un pilar
que serveix de suport del teulat a dues aigües, avui esfondrat.
L'arcada dóna pas al porxo on es troba la porta d'accés a l'habitatge
sobre una petita escala que salva el desnivell. Encara es conserven
dues espitlleres i una finestra lateral gòtica lobulada. Les parets
són de carreus irregulars de pedra de Banyoles, amb restes d'un
antic arrebossat. Els carreus ben treballats són exclusius als angles
de la casa, en els elements estructurals i en algunes obertures. En els afegits
més moderns s'utilitzen els rajols. A la planta noble de la masia perduraven interessants
elements en guix en els dintells i brancals de les portes, com també en els sostres.

Dades històriques

Accés
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La masia de Can Cisó té una llarga història que es remunta al s. XIII. Formava part del veïnat
de Guèmol, ja existent a l'Edat Mitjana. Aquesta masia separava el veïnat de Guèmol en dos:
el veïnat de Dalt i el de Baix. El rec de Guèmol passava per davant de l'era, avui desapareguda.
Can Cisó esdevé al s. XIX el centre de reunió de tot el veïnatge; era el lloc on s'escollien els
representants de la Junta Parroquial, tal com indica un document de l'any 1821. La masia ha
tingut diversos topònims al llarg de la història: Mas Bret, Cal Nen i Can Cisó, quan pren el nom
de l'antic masover, Narcís Coromines. A principi del s. XX per la festa de la Mare de Déu del
Roser s’hi ballaven sardanes a l'era.
Nucli urbà. C. del Remei
Abandonada. Visitable només exterior
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CAN COLL
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Casa urbana
s. XIII-XV

Casa de tres plantes amb parament de pedra de carreus molt ben treballats i disposats en
filades. La façana principal està distribuïda de la següent manera. A la planta baixa hi ha tres
obertures: la porta central, d'arc de mig punt amb dovelles, i les dues portes laterals, d'arc
rebaixat. A la planta pis hi ha dues finestres geminades amb les impostes motllurades, sense
columnes. L'aspecte actual de la galeria superior correspon a la rehabilitació de l'immoble.
El teulat és a dues aigües. L'interior està reformat, però conserva els arcs de pedra adovellats
de la planta baixa, paral·lels a la façana principal.

Dades històriques

Accés
Condició actual

46

BANYOLES

< ENRERE

Casa urbana de tipus senyorial que probablement hauria estat propietat d’una família noble
de la Banyoles medieval. La seva estructura més antiga es remuntaria a l’època medieval.
Nucli urbà. C. Nou
Habitatge. Visitable només exterior

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

CAN COLOM
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Casa urbana
Finals s. XIX

Casa de planta quadrada, de dos pisos i teulat a dos vessants. La façana principal encarada
a migdia és arrebossada amb imitació de carreuat. Destaquen les falses balconades en relleu
estucat en les finestres de la segona planta. Són simètriques respecte als balcons de la primera
planta, amb barana de ferro. En la façana lateral hi ha una galeria doble formada per cinc arcs
de mig punt sostinguts per pilars quadrats. La casa té un gran pati a llevant tancat per un mur
perimetral de pedra.

Dades històriques

Accés
Condició actual

< ENRERE

Aquesta casa ja apareix construïda en un plànol de principis del s. XX de la vila de Banyoles.
La seva construcció es remuntaria a finals del s. XIX en l’antic camí de Banyoles a Bàscara,
darrera dels horts del monestir.
Nucli urbà. Ctra. de Vilavenut
Habitatge. Visitable només exterior.

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

BANYOLES

ÍNDEX
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ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

CAN COROMINA
Tipologia
Època

Descripció

Casa urbana de dos pisos i golfes que destaca per la resolució de la façana i la galeria posterior
doble de cinc arcades. A la façana principal la porta d'entrada és carrada. La planta baixa està
delimitada per un fris amb relleus ornamentals. A la primera planta hi ha tres balcons simètrics
d’obra de maó. Un fris de dents de serra de totxos emmarca tota la planta. A les golfes hi ha
tres obertures octogonals amb un fris esgrafiat policromat. La cornisa és pronunciada amb
mènsules motllurades. Al costat dret de la porta d'entrada hi ha el jardí de la casa.

Dades històriques

La casa s'anomena Can Coromina perquè l'any 1908, Joaquim Coromina, de Can Trull, i la seva
esposa Manuela Hostench i Quintana, s'instal·len a viure en aquest edifici anomenat el nou
Casal dels Coromina.

Accés
Condició actual

48

Arquitectura civil. Casa urbana
Finals s. XIX - principis s. XX

BANYOLES

< ENRERE

Nucli urbà. Pl. del Monestir
Habitatge. Visitable només exterior

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

CAN FAMADA
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XVII-XVIII (aproximada)

Masia de planta de quatre trams a dos vessants amb successives edificacions afegides al seu
cos principal. Té dues plantes. S'observen dues o tres fases ben diferenciades, sobretot visibles
a les façanes laterals i posterior. Destaca en la façana principal una porta de grans dovelles
de travertí. Les finestres són de llinda de pedra calcària grisa, ben tallada. Cal destacar el
rellotge de sol, encara que malmès pel pas dels anys. Diversos potents contraforts reforcen
l'estructura de la masia. Davant la casa hi ha l’era amb un paviment de lloses de travertí.
Aquestes foren també usades per enllosar algunes estances de la planta baixa.

Dades històriques

Accés
Condició actual

< ENRERE

El Mas Famada, esmentat com l'antic Mas Verdaguer, apareix documentat el mes d'octubre
de 1818 durant la visita canònica de Fra Josep Jordana d’Areny al monestir de Sant Esteve,
que amplià els seus límits de clausura: "... Podran anar a la Notaria o curia dita de casa Perpiná
y a casa del notari que la regentia, passar de cami a casa Trull, Mas Verdaguer declinant a la
esquerra en vers lo pont de Canaleta y pujant fins a Casa Puig de la Bella Casa ...". El 1263
apareix citat en aquest paratge el Mas Pujol de Ses Rieres, tot i que la tipologia arquitectònica
de la masia actual no sembla remuntar-se al s. XIII.
Element disseminat. C. Mas Famada / Pg. de la Farga
Restauració. Visitable només exterior

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

BANYOLES

ÍNDEX
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< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

CAN FARRÓ
Tipologia
Època
Descripció

Masia de tres plantes amb teulat a dos vessants amb diverses fases constructives. L'antiga
façana principal, paral·lela al camí de mas Usall, té una porta forana d'arc de mig punt formada
per dovelles de travertí. Les seves finestres, amb ampit motllurat i llinda, són de pedra calcària
grisa. Aquí s'aprecia un arc de dovelles, probablement un antic porticat, avui tapiat, i una
finestra d'estil gòtic d'arc conopial dentat amb ampit i tronera, a la primera planta. La façana
de migdia té els elements decoratius més rellevants. Primerament una porta forana de grans
dovelles amb escut heràldic rematat per un cap de xai. Té una inscripció on es llegeix l'any
1561. La finestra de la primera planta és de llinda i ampit motllurat, però sobretot hi destaca
la finestra de la segona planta d'estil renaixentista, amb frontó triangular i imposta amb
roselles. A destacar les restes del matacà defensiu. A l'interior s'han de destacar els festejadors
conservats i un pilar octogonal.

Dades històriques

La primera notícia que tenim sobre Mas Usall del Bosc es remunta a l'any 1263 quan apareix
citat com a "mansus de Boscho qui est de officio Infirmarie". En el document aquest quedà
exclòs de la redempció dels mals usos pactats entre la Vila de Banyoles i el monestir de Sant
Esteve. Segons l'actual propietari, la part més antiga de la masia seria dels s. XIV-XV (aproxi
madament) que afronta l'antic camí d’Usall. La façana de migdia correspondria a una important
reforma i ampliació de la masia vers mitjan s. XVI amb notables elements decoratius. El 1664
el monestir de Sant Esteve de Banyoles compra la plena propietat del Mas Usall del Bosc.
Durant el mes de maig del 1844 Mas Usall del Bosc fou desamortitzat i venut, com una antiga
propietat del monestir de Sant Esteve de Banyoles, per 360.000 rals.

Accés

Veïnat. Veïnat de Mas Usall del Bosc. Accés fàcil des de la sortida de la carretera comarcal al
barri de Canaleta de Banyoles. Un camí a l'esquerra, sense asfaltar, porta en cotxe fins al veïnat.

Condició actual

50

Arquitectura civil. Masia
s. XIII-XVI

BANYOLES

< ENRERE

Habitatge. Visitable només exterior

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

CAN GELADA
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Casa urbana
1915

Edifici residencial de reminicències historicistes amb pati posterior. Consta de planta baixa,
dos pisos i golfes. Corona l'edifici una torreta amb balustrada amb obertures d’arc de ferradura
que dóna pas al terrat, també amb balustres de rics motius ornamentals. La façana principal
està estucada amb imitació de carreus de pedra. Té una porta forana rectangular. El primer
pis mostra una balconada en forma ondulant, sostinguda per mènsules. Els dos balcons de
la segona planta són també de forma ondulada amb obertures rectangulars. La façana posterior
mostra una galeria doble a cada planta, totes dues amb quatre arcs de ferradura. L'interior
de l'edifici conserva l'originalitat del moment en què va ser construïda, amb sostres alts. A
l'interior es conserven pintures murals de Manel Pigem.

Dades històriques

Accés
Condició actual

< ENRERE

Casa d'estil modernista construïda a principis del s. XX. El propietari era Joan Malagelada,
col·leccionista i amic personal de Manel Pigem. Malagelada li encarrega l'any 1915 la decoració
mural de la casa a base de sanefes i flors amb patronatges postmodernistes.
Nucli urbà. C. Jacint Verdaguer
Habitatge. Visitable només exterior

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

BANYOLES

ÍNDEX
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ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

CAN GRILLÓ
Tipologia
Època

Descripció

Edifici de planta baixa, primera planta i golfes amb teulat a dos vessants. L'edifici d’origen
medieval ha sofert diferents restauracions, sobretot a l'interior. A la façana principal destaca
l’arc de dovelles de la porxada i un badiu a les golfes. A la façana lateral es pot veure l'estructura
constructiva i restes de l’edifici medieval: una finestra de llinda amb arc conopial en relleu i
una segona finestra geminada d’arquets de punt rodó. Damunt es poden observar els pilars
de llosa que eren les estructures portants de la teulada. Aquests pilars estan formats per
lloses alternades i farcides de pedra i calç.

Dades històriques

L'edifici respon a la tipologia constructiva de casa banyolina d’època medieval, amb els
característics pilars de llosa a les golfes. Les cases medievals de la plaça Major (antiga plaça
de Vila Nova) es començaren a construir a partir del s. XIII.

Accés
Condició actual
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Arquitectura civil. Casa urbana
s. XIII-XVI (aproximada)

BANYOLES

< ENRERE

Nucli urbà. Pl. Major
Restauració. Visitable només exterior

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

CAN GUSSINYER
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Casa urbana
1929

Descripció

Edifici noucentista que destaca per la bellesa de les
seves façanes i per la resolució del seu interior. L'accés
a la porta principal és a través d'una escala porticada
d'estil classicista, amb dos arcs de mig punt i columneta
central. Aquesta mateixa façana presenta tres ulls de
bou sota la cornisa. El balcó cantoner té columna i
capitell de pedra. Una balconada de fusta és l'element
més destacat de la façana lateral. L'edifici acaba amb un cimbori octogonal col·locat damunt
la teulada a dos vessants. A l'interior de la casa és meritori el vestíbul octogonal il·luminat pel
cimbori. Aquest vestíbul distribueix les estances de l'edifici: un menjador, una cuina, una saleta,
un passadís que porta cap al jardí i una escaleta de fusta que puja a la segona planta on es
disposen la resta d'habitacions. La majoria d'estances conserven un enteixinat amb rosetons
al sostre, dibuixats per Carles Ros. Finalment, al cimbori s'hi accedeix per una escala de ferro.

Dades històriques

Aquest edifici va ser concebut per a ús unifamiliar. La seva construcció va anar a càrrec de
Miquel Pallàs, mestre d'obres barceloní de l'època, nascut a Sant Julià de Vilatorta, localitat
on es pot trobar una casa d'estil molt semblant a aquesta. La inscripció situada a la porta
d'entrada "hec porta non claudet pauperi" (aquesta porta no es tanca als pobres) reproduïa
la inscripció de la casa pairal dels Gussinyer a Castellfollit de la Roca. Després de la Guerra
Civil espanyola, la família es veu obligada a emigrar a Mèxic. No van tornar a Banyoles fins a
l'any 1978. Durant l'exili de la família, la casa va ser llogada al Dr. Juncà, i el 1967 es va llogar
a la fàbrica veïna Xocolates Torras.

Accés
Condició actual

< ENRERE

Nucli urbà. C. Àlvarez de Castro
Habitatge. Visitable només exterior

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

BANYOLES

ÍNDEX

53

< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

CAN JOAQUIM FRANCH
Tipologia
Època
Descripció

Casa singular per la decoració esgrafiada de la façana. És un edifici de tres plantes. A la planta
baixa hi ha dues entrades, un portal forà i una porta lateral secundària. A banda i banda dues
finestres. Sobre el portal forà hi ha un relleu amb l'inscripció "año 1926" decorat amb motius
astrals esgrafiats. A la balconada del primer pis hi trobem tres obertures també decorades
al damunt amb motius astrals: un sol i una copa de foc a cada costat. A la segona planta es
repeteixen de nou els esgrafiats damunt les obertures. A sota la cornisa hi ha un fris esgrafiat.
Tota la façana està estucada imitant els carreus de pedra.

Dades històriques

Casa d’aspecte noble construïda el primer terç del s. XX en el carrer de Sant Antoni, fora l’antic
recinte murallat de Banyoles.

Accés
Condició actual
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Arquitectura civil. Casa urbana
Principis s. XX

BANYOLES

< ENRERE

Nucli urbà. C. Sant Antoni
Habitatge. Visitable només exterior

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

CAN LAVALL
Tipologia
Època
Descripció

Arquitectura civil. Casa urbana
s. XVI-XIX (aproximada)
Casa noble de tres plantes de grans dimensions. S'accedeix a la casa per una gran porta forana
d'arc rebaixat bisellat. Les obertures de la primera i segona planta són grans balcons de llinda
monolítica. En els balcons de la primera planta hi trobem arcs de descàrrega sobre la llinda.
A la façana posterior destaca la gran balconada de la segona planta on tenen sortida totes les
estances. L'interior de la casa encara conserva tota la seva fesomia antiga. Només s'han
modificat els antics estables de la planta baixa, habilitades com a habitatge. La porta forana
dóna accés a una petita estança que fa de distribuïdor de la planta baixa amb una gran escala
central. Entrant a l'esquerra hi ha l'antiga cuina del segle XIX, el celler i el menjador, ara en
desús, a mà dreta els antics estables. La primera planta està formada per una gran sala, un
despatx i diverses habitacions. Es conserven pintures murals amb decoració de motius vegetals
i elements clàssics de l'any 1847, data inscrita en una de les parets. La segona planta tenia,
antigament, la funció de graner-magatzem i d'habitatge del servei i els mossos de la casa. A
partir d'unes escales s'accedeix a una petita torre quadrangular. El jardí limita amb l'antiga
muralla de Banyoles, on es va construir un doble mur per fer-hi un petit passeig a l'extrem del
qual es troben dues glorietes de lloses de travertí.

Dades històriques

Accés
Condició actual

< ENRERE

Els primers propietaris de la casa foren la família Perpinyà, que l'any 1556 havia comprat la notaria
i els seus drets a la família Serra. Pren la denominació de Can Bach, quan la pubilla de la casa
contrau matrimoni amb un membre de la família Bach de Collsacabra. Durant la Guerra de la
Independència (1808-1814) la casa fou cremada. La família Bach sempre es declarà carlista i la casa
tingué com a hoste el general Savalls. Durant la Guerra Civil, la casa va ser ocupada per soldats
franquistes; queden restes d'aquesta ocupació a les parets de les golfes on es conserven grafits
d'insígnies franquistes. La casa fou comprada per Pere Lavall i Cisa, industrial tèxtil, l'any 1941.
Nucli urbà. C. Escrivanies
Habitatge. Visitable només exterior

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

BANYOLES

ÍNDEX
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ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX
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CAN LLACH
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Casa urbana
s. XVIII

Casa urbana amb porxada i de tres plantes davant la pl. dels Turers. Sobresurten les quatre
arcades d'arc rebaixat sostingudes per grans pilars de pedra. Tres arcades són a la façana
principal i una arcada és a la façana lateral. De forma simètrica a la façana principal, damunt
de cada volta, fou oberta una triple balconada a cada pis. Les obertures dels balcons són de
llinda monolítica de pedra repicada. En la façana lateral les finestres són de llinda de pedra.
A l'interior de l'immoble encara es conserven les voltes d’aresta de l'antic porxo.

Dades històriques

Accés
Condició actual

56

BANYOLES

< ENRERE

El 2 de gener de 1774 Llorenç Duran, antic propietari de Can Llach, obté el permís del Consell
Municipal per a la construcció d'unes voltes en la "Placeta dels Turers, on era el Firal del
bestiar". Segurament aquestes voltes són les actuals de l'immoble. Antigament la plaça dels
Turers era tota ella porticada i s'hi feia el mercat del bestiar, com també la Fira de Sant Martirià.
Nucli urbà. Pl. dels Turers
Restauració i comerç. Visitable només exterior

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX
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ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX
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CAN MARET
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
Incerta

Masia de planta rectangular assentada en el desnivell del terreny. Els carreus són de diverses
mides i de treball irregular, menys en els angles cantoners i en les obertures. A la façana
principal es troba la porta d'entrada d'arc rebaixat amb dovelles, d’aspecte bastant irregular.
En la mateixa destaca un balcó amb llinda de pedra i una finestra d’origen medieval. La majoria
de finestres són de llinda de pedra i de llum molt petita. Adossada a la façana, hi ha una cabana
amb porxo a la planta baixa, amb una gran obertura d'arc de mig punt. A la primera planta la
galeria té coberta a dues vessants i la jàssera és sustentada damunt un pilar central de pedra.

Dades històriques
Accés
Condició actual

< ENRERE

No es tenen notícies històriques o documentals.
Veïnat. Puigpalter de Baix
Habitatge. Visitable només exterior

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

BANYOLES

ÍNDEX
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ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA
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CAN MASCARÓ
Tipologia
Època
Descripció

Edifici de tres plantes amb una gran simetria en la seva façana. La planta baixa té dos portals
forans i les seves obertures estan decorades amb ferro forjat. Els quatre balcons de la primera
planta segueixen una decoració classicista: un balcó emmarcat amb relleus que dibuixen
pilastres i capitells i un frontó amb un timpà decorat amb motius florals. Els relleus es repeteixen
a la segona planta decorant les quatre finestres balconades. A la part superior de l'edifici hi
ha un fris amb esgrafiats policromats. Al terrat hi ha una balustrada i copes de pedra
ornamentals. La façana posterior dóna a un petit jardí.

Dades històriques

Casa urbana d’aparença noble situada en el carrer de Sant Antoni, construïda a principis del
s. XX.

Accés
Condició actual
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Arquitectura civil. Casa urbana
Principis s. XX

BANYOLES

< ENRERE

Nucli urbà. C. Sant Antoni
Habitatge. Visitable només exterior

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA
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ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX
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CAN MASGRAU DE LA TORRE
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Casa urbana
1941

Descripció

Edifici residencial de dues plantes i terrat
articulat en diferents nivells. La façana que
dóna al carrer Mn. Baldiri Reixac es resol
de manera senzilla, amb obertures rec
tangulars emmarcades i una cornisa co
ronada amb una gran terrassa balustrada.
La façana del passeig de la Indústria es
distribueix en tres cossos i s'articula a di
ferents nivells a partir de les escales exteriors. El costat lateral està coronat per una torre de
planta quadrada i coberta de quatre vessants. El cos central és el de dimensions més grans i
s'articula a partir d'unes escales balustrades que donen pas a l'entrada. L'altre cos comunica
també amb el carrer Mn. Baldiri Reixac i acaba amb una gran terrassa.

Dades històriques

L'edifici va ser construït per l’arquitecte municipal Francesc Figueras segurament l'any 1941.
D'estil noucentista, fou un dels primers edificis que va projectar després de la Guerra Civil.
Fou Salvador Masgrau Pons qui va encarregar els plànols a Figueras el 1940 per construir el
que anomenaven una "casa habitación".

Accés
Condició actual

< ENRERE

Nucli urbà. C. Mn. Baldiri Reixac
Habitatge. Visitable només exterior

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA
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ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA
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CAN MIRAMBELL / CAN FRIGOLA
Tipologia
Època

Descripció

Edifici d’origen medieval de planta
rectangular. La façana principal de la
plaça de la Font destaca per les voltes
porxades d’arc de mig punt i una finestra
gòtica d'arc conopial amb arquets i
guardapols, avui reformada com a balcó. La façana té elements decoratius i figurats de gran
riquesa, acompanyats d'altres obertures més modestes. La porta d'entrada és de llinda
monolítica. La façana del carrer Major té un altre balcó, fruit de la reforma d'una antiga finestra
d'estil gòtic amb guardapols. La distribució interior de la casa no és la mateixa que l'originària.
La casa disposa d'un jardí i un pou que antigament abastava d'aigua tota la casa.

Dades històriques

L'edifici d’estil gòtic segons Ll. Constans fou construït en els s. XIV-XV. L'arquitecte J. Moner
data la casa al s. XVI. Recentment s’ha descobert que durant els anys 1505-1515 la casa fou
reformada pel paraire Gaspar Costa, qui construí la porxada. Al soterrani hi ha un antic forn
de pa. S'hi varen trobar restes de ceràmica i altres materials que foren dipositats al Museu
Arqueològic. El dia 7 de desembre de l'any 1788 consta en el memorial de l'Ajuntament de
Banyoles que Francesc Surroca i Joals, escrivent de la vila i propietari de la casa, demanà
permís per tapiar les voltes de la casa al·legant raons d'higiene, moral, seguretat i inutilitat
d'aquestes. Durant els darrers treballs de restauració de la casa les voltes foren reobertes.

Accés
Condició actual
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Arquitectura civil. Casa urbana
s. XV-XVI i posteriors

BANYOLES
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Nucli urbà. Pl. de la Font
Habitatge. Visitable només exterior
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MAPA COMARCAL
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CAN NARCÍS FRANCH
Tipologia
Època
Descripció

Dades històriques
Accés
Condició actual

< ENRERE

Arquitectura civil. Casa urbana
Principis s. XX
Casa entremitgera de planta rectangular formada per tres plantes. L'entrada està formada
per un portal forà amb arc rebaixat. El petit rebedor és decorat amb pintures murals d'estil
modernista, amb estucats i amb una porta de fusta ornamental. Destaca la balconada al primer
pis, sota la qual hi han mènsules decorades. La balconada inclou tres obertures rematades
amb un fris amb relleus de garnaldes. La segona planta té tres finestres balconades. La cornisa
és motllurada amb mènsules de palmetes. L'edifici està cobert per una terrassa amb una
balustrada de pedra que corona l'edifici.
Casa d’aspecte noble situada en el carrer de Sant Antoni, de principis del s. XX.
Nucli urbà. C. Sant Antoni
Habitatge. Visitable només exterior
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CAN PIPA
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Indústria
s. XVIII-XIX

Edifici industrial de planta rectangular amb planta baixa i dos pisos. El teulat és a dues aigües
amb vessant a la façana principal. La planta baixa queda per sota el nivell del carrer. La porta
d'entrada té una llinda amb una data inscrita: 1700. La primera planta té una balconada central.
A l'última planta hi ha una galeria de petites finestres de forma rectangular, alineades en les
façanes de l'edifici. Aquesta és una característica de les fàbriques de paper; era el lloc on es
posava a assecar el paper, per tant, calia un bon corrent d'aire.

Dades històriques

Accés
Condició actual
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Antigament el molí de paper estava situat a l'altre costat del carrer. S’utilitzava com a font
d'energia l'aigua del rec de Can Teixidor. Damunt la porta de Can Pipa hi ha la data de 1700.
Aquest edifici era fàbrica de paper i alhora habitatge dels propietaris. L'any 1868 l'edifici va
ser adquirit pel paperer Pere Riera. A principis del s. XX fou adquirit per la família dels
propietaris actuals; en aquesta època ja s'havia abandonat la fabricació de paper.
Nucli urbà. Ronda Fortià
Habitatge. Visitable només exterior
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CAN PONS
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Casa urbana
1900

Edifici amb planta baixa i dos pisos, cobert per una terrassa. La façana està estucada imitant
els carreus de pedra i totes les obertures estan rematades amb relleus d’inspiració classicista.
Una arcada restaurada i ampliada dóna entrada a l'edifici. La balconada del primer pis i els
dos balcons del segon, queden emmarcats per un frontó profusament decorat amb relleus
estucats. Al terrat hi ha una balustrada decorativa de pedra que corona l'edifici. La cornisa
molt marcada mostra un seguit de mènsules. L'interior de l'edifici ha estat molt reformat tot
i que encara conserva els sostres alts amb les portes de dos batents. Al soterrani hi ha un
antic celler sota la porxada de la plaça.

Dades històriques

Accés
Condició actual

< ENRERE

L'edifici actual es va construir l'any 1900, enderrocant l'antic habitatge que hi havia hagut
anteriorment. L'edifici es va fer pensant en finalitats comercials. Els propietaris han estat
sempre membres de la mateixa família. En el celler del soterrani hi ha tres voltes de diferent
tipologia.
Nucli urbà. Pl. Major
Restauració. Visitable només exterior
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ENDAVANT >
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CAN QUIM DEL REC
Tipologia
Època

Descripció

Dades històriques

Accés
Condició actual
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Arquitectura civil. Masia
s. XVII-XVIII (aproximada)

L'edifici és format per planta baixa, planta pis i golfes. La
coberta és a dues vessants. A la banda de llevant passa per
sota la casa el rec Major, aquest cobert per una volta de pedra.
A la façana principal, orientada a migdia, destaca una terrassa
amb galeria coberta amb embigat de fusta A la planta baixa
hi ha dues obertures d'arc rebaixat de llosetes de travertí,
col·locades a plec de llibre: la porta d'entrada i la volta del
pasatge del rec. A les golfes s’obre un badiu. La majoria
d’obertures de les façanes són de llinda de travertí, algunes
de factura recent.
Antigament havia estat una masia amb horts al costat. La tipologia arquitectònica de la masia
indicaria una construcció que podria remuntar-se als s. XVII-XVIII. Damunt el rec existia una
passarel·la de fusta des d'on la gent temps ençà es tirava per banyar-se al rec.
Nucli urbà. C. Canat
Equipament municipal. Visitable només exterior
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ENDAVANT >
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CAN QUIM / CAN GELDEU
Tipologia
Època
Descripció

Dades històriques
Accés
Condició actual

< ENRERE

Arquitectura civil. Masia
s. XVII-XVIII (aproximada)
L'actual masia està formada per les antigues masies de Can Quim i Can Geldeu. La casa,
actualment molt restaurada, presenta paraments de pedra irregular amb obertures emmarcades
amb llinda i pedres de descàrrega. La façana nord està actualment arrebossada i molt
modificada. Una gran obertura d’arc de mig punt situada a la façana lateral actua com a
porticat. El teulat és a dos vessants amb teula àrab.
Els elements arquitectònics indicarien una construcció dels s. XVII-XVIII.
Veïnat. Puigpalter de Baix, davant l'església de Sant Jaume de Puigpalter.
Habitatge. Visitable només exterior
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ENDAVANT >
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CAN TEIXIDOR
Tipologia
Època

Descripció

Dades històriques
Accés

Condició actual
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Arquitectura civil. Masia
s. XVII-XVIII (aproximada)

Masia de dues plantes i golfes amb teulat a dues aigües. Té a més dos cossos afegits; el primer
en forma de porxo a la façana de migdia, i un segon menys important, a la façana de tramuntana.
La masia està formada per planta baixa, pis i golfes. A la façana principal trobem una gran
porta rectangular amb llinda monolítica i pedres de descàrrega. Les finestres del primer pis
són totes de la mateixa factura, llinda monolítica i ampit. A les golfes hi ha dos badius. Destaca
un gran balcó a la façana de tramuntana. Els carreus són irregulars a excepció dels cantoners
que són ben escairats.
La seva edificació semblaria remuntar-se als s. XVII-XVIII.
Element disseminat. A Puigpalter de Baix, cal seguir la carretera que passa entre Can Maret
i Can Quim. Trobarem Can Selvatà a mà esquerra. En una cruïlla es trenca a mà dreta i a uns
200 m hi ha Can Teixidor.
Habitatge. Visitable només exterior
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CAN TEIXIDOR DEL TERME
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XIII i posteriors

L'edifici és de planta basilical, amb dues plantes i golfes. La façana principal dóna a l'era, on
hi ha l'entrada a la casa i s'hi veuen diferents obertures: balcons i finestres. La façana posterior
dóna al rec. Aquí encara es veu la part de l'edifici que es va construir com a molí per utilitzar
l'aigua del rec. La distribució de la planta baixa es repeteix a cada pis. A la planta baixa hi ha
una sala central rectangular de volta amb llunetes que en distribueix les estances, és meritòria
la caixa de l’escala. El primer pis segueix la mateixa estructura: una sala principal amb tres
voltes d'aresta, que actua com a distribuïdora de les estances. En un extrem de l'era hi ha
l'antiga cabanya, avui restaurada per a habitatge.

Dades històriques

Accés
Condició actual

< ENRERE

Es conserven documents del s. XIII-XIV que fan referència a la família Teixidor. A partir del s.
XVII i XVIII comença a haver-hi més documentació de la família. La masia tenia un molí que
aprofitava les aigües del rec anomenat de Can Teixidor. Documentat com a mínim des de l’any
1524, el molí pagava censals al monestir de Sant Esteve. Les seves aigües entraven a la masia,
al costat de la Ronda Fortià, que es troba a un nivell més baix per aprofitar la força del salt
d'aigua. També tenia un trull fins a començaments del s. XX. Antigament hi havia dos habitatges
annexos destinats als masovers, que avui en dia formen part de la masia. La casa fou reformada
als anys 30 del s. XX.
Nucli urbà. Ronda Fortià
Habitatge. Visitable només exterior
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CAN TORRENT
Tipologia
Època
Descripció

Casa urbana de quatre plantes coronada per una torre de planta quadrada. La façana principal
destaca per la seva monumentalitat i simetria. A nivell de carrer s’obren tres arcs de mig punt
d’estil classicista amb reixes ornamentals. A la resta de plantes hi ha balcons. A la planta baixa
de la casa hi ha les dependències principals: despatx, sala d'estar, menjador i cuina. A la
primera planta es distribueixen els dormitoris amb alcova i la sala principal. La segona planta
antigament estava destinada a les dependències del servei. La tercera correspon a les golfes.
Les estances tenen una notable riquesa decorativa: relleus en estuc, forjats, peces ceràmiques,
etc. A la part posterior de la casa hi ha una galeria triple d’arcs i el jardí interior.

Dades històriques

La casa fou construïda per la família Torrent l'any 1854. En el despatx actual de la planta baixa,
antigament hi havia una botiga on venien els productes de la fàbrica de xocolates de Can
Torrent, propietat d'aquesta família. A l’acabament de la Guerra Civil, la casa fou habitada per
càrrecs de l'exèrcit franquista. La decoració actual de la casa fou un projecte del senyor
Colomer.

Accés
Condició actual
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Arquitectura civil. Casa urbana
1854
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Nucli urbà. C. Escrivanies
Habitatge. Visitable només exterior
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CAN TRULL VELL
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XVII-XVIII

Masia reformada de grans dimensions formada per un conjunt d'edificacions. El cos central
és de planta rectangular amb coberta a dos vessants. En la façana oest és meritòria la seva
galeria porticada de dos pisos, formada per arcs de mig punt. En el seu extrem hi ha un pou
accessible en diversos nivells. En la façana nord hi ha potents contraforts i les restes de la
masia precedent: una porta de dovelles desmuntada, les traces de l'antiga coberta i finalment
un parament de carreus. La majoria de les obertures del cos central són de llinda de travertí.
Un segon edifici de planta rectangular i de tres pisos es troba afegit a la banda de migdia, amb
dues característiques grans obertures d'arc rebaixat. A llevant es troba l'antiga pallissa que
mostra la sobreposició de dos arcs d'accés en diferent època. A la façana hi ha un petit balcó
central i una creu que corona la coberta.

Dades històriques

Accés
Condició actual
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La masia fou durant molts anys la casa familiar dels empresaris Trull-Coromina, vinculats a
Banyoles des del s. XVI com a propietaris del terme o de l'àrea fora muralla de la vila. A l'interior
de la masia segurament ja existí un molí fariner, encara que la família Trull ja posseïa un altre
molí en un salt del rec Major, prop de l'actual c. Girona. Precisament en aquest antic "amolinador"
Manuel Coromina hi fundà el 1897 la fàbrica de farines, l’origen de l'empresa Agri-Energia.
El 1902 es té constància que el Sr. Manuel Coromina va aprofitar el salt d'en Boada, a tocar a
Can Trull Vell, per instal·lar-hi una dinamo elèctrica per tal de donar corrent continu a la seva
fàbrica de farines. L'edifici era conegut com el Casalot del Salt d'en Boada.
Element disseminat. Camí de Can Trull Vell
Habitatge. Visitable només exterior
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MAS LLUCIÀ / CAN XOLIU / CAN SERAFINA /
CAN RUTLLAT / CAN NÉ
Tipologia
Època

Descripció

El mas és de dues plantes i golfes amb teulat a dues aigües i vessant a les façanes laterals,
amb un pronunciat ràfec. A la façana principal, que actualment correspont a Can Xoliu, es
troben els elements d'obertura més destacats. La gran porta forana d'arc de mig punt amb
dovelles es troba desplaçada respecte a l'eix central. Les finestres de la primera planta són
bisellades i quadrangulars amb llinda monolítica, damunt els dos badius de les golfes. A la
planta baixa es veu una gran obertura d'arc de mig punt tapiada. A la façana posterior, a l'actual
Can Rutllat, hi ha obertures de factura diversa. L'interior es troba totalment alterat a causa
de la divisió que es va produir en convertir un únic habitatge en els dos actuals. Al costat dret
del mas hi ha Can Serafina. Les seves obertures desiguals ens indiquen que l'edifici ha patit
diverses modificacions al llarg de la seva història. En destaca un gran arc, actualment tapiat,
que correspondria a un pòrtic.

Dades històriques

La masia de Mas Llucià es troba situada al barri de Guèmol. Antigament el veïnat de Guèmol
estava format per Can Cisó, Mas Pujades, l'església del Remei i el Mas Llucià. Sabem que el
nucli ja existia a l'Edat Mitjana. El Mas Llucià, juntament amb Mas Pujades i Mas Usall del
Bosc, eren propietat del Monestir. En una llinda es conserva la data de 1569. El 1844 a causa
de les desamortitzacions són venuts a l'Estat.

Accés
Condició actual
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Nucli urbà. Mas Guèmol
Habitatge. Visitable només exterior
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CARRER DE BAIX
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Conjunt
s. XII i posteriors

Carrer format per un conjunt de cases tradicionals de diversa època dins el nucli de la vila de
Banyoles. Alguna de les cases encara conserva les obertures originals: portes d'arc rebaixat
i portes d'arc de mig punt amb dovelles. La casa número 6 “Can Valentí”és una de les més
antigues del carrer i mostra una pronunciada "panxa". Aquesta conserva una porta d'arc
rebaixat i una finestra al primer pis amb una decoració incisa que recorda les finestres d'arc
conopial medievals. Al final del carrer hi ha un rentador públic. En la casa cantonera de Can
Xerraire es troben unes obertures d'arc rebaixat de dovelles, actualment tapiades. En aquesta
mateixa casa hi ha el suport del que hauria estat una antiga teiera.

Dades històriques

Accés
Condició actual

< ENRERE

El carrer de Baix forma part del nucli antic de Banyoles. El s. XII es troba documentat com a
carrer de la Barrera. El 1239 es cita el portal de la Barrera que tancava l'extrem oriental
d'aquest carrer. El 1279 pren el nom de Quatre Cases, el 29 de novembre de 1341 és citada
l’Horta de Quatre Cases a tocar el monestir. Aquest topònim perviu fins a l'any 1843, quan pren
el nom actual. Se sap que l’any 1790 les velles cases de fang estaven en perill de ruïna, a causa
de les fortes pluges que van caure del 19 al 25 de març.
Nucli urbà. C. de Baix
Carrer. Visitable
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CARRER DE LES ESCRIVANIES
Tipologia
Època

Descripció

Carrer estret format en època medieval per un seguit de cases a banda i banda. Les cases,
construïdes amb pedra de Banyoles, són formades per planta baixa, planta pis, i golfes. Alguns
dels immobles han estat ampliats amb un pis superior. La majoria de les cases són construccions
senzilles amb obertures quadrangulars de llinda i balcons. Destaquen alguns immobles amb
portes d'arc de mig punt amb dovelles o bé amb arc rebaixat, a l’interior conserven arcs de
pedra, probablement d’època medieval. Algunes cases són de dimensions més grans i tipologia
més senyorial com Can Lavall, l’antiga notaria de la vila de Banyoles, o Can Torrent (s. XIX).

Dades històriques

El carrer Escrivanies està ubicat dins la Vila Vella de Banyoles. Antigament, formava part del
carrer Major, que comprenia el tram des de la plaça del Teatre fins a la plaça de la Vila Nova,
l'actual plaça Major. El tram que avui és el carrer Escrivanies, s'anomenà durant un temps
carrer Major Inferior (s. XIV-XVI). Al s. XVI pren el nom actual, carrer Escrivanies, ja que era
el carrer on residien els notaris i escrivans de la vila. En aquest carrer va néixer el pintor
banyolí M. Pigem.

Accés
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Nucli urbà. C. Escrivanies
Carrer. Visitable
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CARRER NOU
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Conjunt
s. XIII-XVI i posteriors

Carrer amb un destacat valor arquitectònic de conjunt, el qual conserva part de la fesomia
medieval. Algunes de les cases s'han restaurat. En el carrer hi ha dos tipus de construccions:
les que responen a la tipologia tradicional de les cases del nucli de la Vila Vella i les més
ennoblides, pertanyents a les famílies de prohoms banyolins. Dins el primer grup, amb planta
baixa, primer pis i golfes, es troben obertures diverses: portes d'entrada d'arc de mig punt
adovellades, portes amb llinda, portals forans d'arc rebaixat, etc. Les obertures del primer pis
són de tipologia diversa: quadrangulars amb llinda monolítica, finestres geminades i balcons
fruit de reformes posteriors. Dins la segona tipologia, les cases són de dimensions més grans,
amb obertures més ennoblides i parament de carreus ben treballat. Cal destacar la casa
núm. 32, anomenada casa Coll, i la casa núm. 8-10. Al capdamunt del carrer hi trobem l'església
del Sagrat Cor, d'estil neoclàssic.

Dades històriques

Accés
Condició actual
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El carrer Nou ja el trobem documentat l'any 1279. El nom de carrer Nou hauria estat donat
per contraposició al carrer Antic, actual carrer de l'Església. Al s. XIV s'anomenava carrer Nou
Davall, el 1581 surt referenciat com a Nou Inferior. El 1675, i ja definitivament, pren el nom de
carrer Nou. Els edificis més antics daten dels s. XIII-XVI. Algunes de les famílies més importants
de Banyoles s'hi instal·laren. Hi ha documentació on consta que al s. XIV hi vivien Nicolau
Savall, Joan Llapart, Guillem Ça Torra i Bernat Samasó, cavaller. L'any 1825 hi residien les
següents famílies d'industrials: els Brugada, Angelats, Cordomí, Lluch, Puig i Geli. L'any 1875
es construeix l'església del Sagrat Cor, enderrocant un grup de cases medievals.
Nucli urbà. C Nou
Carrer. Visitable
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CARRER DE LA PARAIRERIA
Tipologia
Època

Descripció

Carrer curt i estret format per un conjunt d'habitatges d’origen medieval. Les cases, construïdes
amb pedra de Banyoles de carreus ben treballats, són de tres plantes, tot i que en alguna s'ha
alçat recentment un pis superior. A la façana de les cases, les portes antigues, probablement
medievals, són d’arc rebaixat de dovelles. La majoria d’obertures són quadrangulars amb
llinda i pedres de descàrrega. Els balcons són més recents, fruit d'una adaptació d'antigues
finestres. Cal destacar la finestra gòtica geminada de l'immoble núm.1, el xamfrà de la pl. de
la Font (Can Japet).

Dades històriques

Carrer documentat per primera vegada l'any 1301, tot i que el seu origen podria ser més antic.
El nom prové de l'antic ofici de paraires, treballadors de la llana, que hi tenien els seus obradors
o habitatges. Aquest gremi, un dels més antics de Banyoles, posseïa un molí retorcedor i
estricador a la pl. de Sant Pere. La confraria dels paraires va desaparèixer al s. XIX.

Accés
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Nucli urbà. C. Paraireria
Carrer. Visitable
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CASA AL C. ÀLVAREZ DE CASTRO, 84 / CAN PEPIS
Tipologia
Època
Descripció

Dades històriques
Accés
Condició actual
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Arquitectura civil. Casa urbana
Finals s. XIX
Edifici de planta rectangular, amb planta baixa i dos pisos. La façana principal té com a material
preferent el maó. Destaca l’originalitat dels motius d’obra vista. A la planta baixa, hi ha tres
grans obertures sense motius ornamentals. Els finestrals dels balcons, de la primera i segona
planta, estan emmarcats amb frontons i pilastres decorats amb motllures florals al centre del
timpà. Les seves baranes són de ferro. El perfil de la façana està ressaltat per unes filades
decorades amb formes romboïdals. L'interior de l'edifici està format per tres estances: a la
planta baixa, un petit habitatge actualment habilitat com a despatx; a la primera i segona
planta, un pis familiar.
Casa de finals s. XIX situada a la carretera de Girona-Olot.
Nucli urbà. C. Àlvarez de Castro
Habitatge. Visitable només exterior
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CASA BOSCHDEMONT
Tipologia
Època

Descripció

Dades històriques

Accés
Condició actual
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Arquitectura civil. Casa urbana
1941

Casa en filera de tres plantes inspirada en models noucentistes.
La façana és de color roig pompeià i contrasta amb els seus
elements arquitectònics de pedra clara. A la façana de la planta
baixa hi ha tres portes, dues de laterals coronades cadascuna
d'elles amb un ull de bou. En la primera planta hi sobresurt
la tribuna volada de forma convexa amb grans obertures. A la
segona planta hi destaca una fornícula alta i esvelta que conté
una gerra ornamental. Corona l'edifici una cornisa escalonada
de pedra motllurada amb dos plafons ceràmics centrals. Dos
pilars de pedra s'aixequen a banda i banda de la cornisa.

L'edifici fou projectat per l'arquitecte Isidre Bosch nascut a Vilanna-Bescanó el 1875. Ocupà
el càrrec d’arquitecte del bisbat de Girona i fou assessor dels ajuntaments de Palafrugell,
Cassà de la Selva i Llagostera. Entre les seves obres més significatives destaquen la fàbrica
Simon (1933), la casa Dalmau (1935) i la casa Bosch (1934-35), totes elles de Girona, i finalment
la casa Jubert (1942) de Cassà de la Selva. Un dels projectes d’Isidre Bosch a Banyoles és la
casa Boschdemont.
Nucli urbà. C. Àlvarez de Castro
Habitatge. Visitable només exterior
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CASA CAMPAMÀ
Tipologia
Època
Descripció

Arquitectura civil. Casa urbana
Finals s. XIX i posteriors
Casa de planta allargada d’obra de maó, fusta i ceràmica, amb planta baixa i pis. La façana
lateral mostra una gran profusió d’elements ceràmics i ornamentals d’aspecte molt peculiar.
A la planta baixa les finestres rectangulars i allargades tenen un marc vitrificat de color blau
marí; tota la decoració de la façana és feta a partir de plafons i faixes de ceràmica de gran
riquesa i varietat: motius vegetals, florals, geomètrics, llisos, etc. Damunt hi ha la balconada
de fusta amb decoració de caps de cocodril, element repetit en la façana. La cornisa, molt
pronunciada, mostra també mènsules de fusta acabades amb caps de cocodril. En el centre
de la façana s’hi troba una petita fornícula de perfil apuntat. Cal destacar la inscripció "José
Campamà 1927" i els dragons i tortugues de ceràmica aplicats en el mur de l’edifici. D’altra
banda, la façana que dóna al c. de la Barca ha estat més modificada.

Dades històriques

Accés
Condició actual

< ENRERE

La casa apareix ja construïda entre finals del s. XIX i principis del segle següent. Va ser
reformada segurament l’any 1927, com indica la data de la façana. El carrer fou obert al s. XIX,
pocs anys més tard fou denominat popularment com del Fesol, motiu de l’antic propietari de
la casa, un tal Josep Campamà, àlies Fesol.
Nucli urbà. C. Fesol
Habitatge. Visitable només exterior
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CASA COLL
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Casa urbana
s. XIV-XVI

Edifici molt reformat que conserva originària part de la façana principal. L'element més
rellevant és la finestra gòtica d'arc conopial amb arquets i guardapols. A la tercera planta hi
ha una galeria de forma rectangular amb jàssera de fusta, la qual suporta la tramada de la
coberta. L'interior de la casa no conserva elements originaris, a excepció del celler, el qual
podria haver format part de Can Mirambell.

Dades històriques

Accés
Condició actual
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Aquest immoble formava part de l'antiga casa de Can Mirambell. L'any 1979 la va comprar J.
Coll als germans Barceló de Mataró. Aquests l'havien heretat del seu cosí Marimon, ataconador
a principis del segle XX. L'edifici es trobava en molt mal estat i els propietaris van decidir
enderrocar-la i construir-la de nou, conservant i reformant la façana principal.
Nucli urbà. Pl. de la Font
Habitatge. Visitable només exterior
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CASA DEL C. RAMBLA NÚM. 27
Tipologia
Època
Descripció

Arquitectura civil. Casa urbana
Primer terç del s. XX
Casa entremitgera de planta baixa i dos pisos que destaca per la distribució simètrica de les
obertures en cada planta i els elements decoratius de ceràmica vitrificada. A la planta baixa
les dues obertures bisellades (porta d’entrada i finestra) són d’arc rebaixat emmarcat amb
clau de volta en relleu i estan decorades amb rajoles blaves. La finestra té una reixa de forja.
Els estucats són a manera de carreus de pedra. A la primera planta es projecta un balcó amb
barana de forja i obertura arquejada de la mateixa tipologia que les anteriors. L'última planta
té una galeria triple amb ampit motllurat: les tres obertures són d'arc rebaixat i estan decorades
amb rajoles blaves i blanques. A sota el ràfec de la teulada es troben sis mènsules intercalades
amb plafons de rajola policromada. Els laterals de la façana estan ressaltats amb estucats
que imiten carreus de pedra.

Dades històriques

Accés
Condició actual

< ENRERE

La primera notícia que es té del carrer és de l’any 1830, el 1847 passà a denominar-se de la
Rambla. La casa havia estat residència d'una família barcelonina, que la va restaurar i li va
donar l'aspecte que té avui en dia, probablement durant el primer terç del s. XX.
Nucli urbà C. Rambla
Habitatge. Visitable només exterior
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CASA DELS LLEONS
Tipologia
Època
Descripció
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Arquitectura civil. Casa unifamiliar
s. XIII-XX
L’immoble en l’actualitat està dividit en dos ha
bitages unifamiliars. Les estructures murals del
primer moment constructiu només s’han con
servat a la meitat oest de l’immoble (la casa núm.
13), on s’han trobat restes de pintura mural i un
ampli repertori de grafits. Les restes de pintura
mural, centrades pel forat d’una porta, decoren
les dues cares d’un mateix mur. A un costat la
pintura està dividida en dos registres. A l’inferior, i més gran, es representa un paviment amb
alfardons i rajoles quadrades decorades amb motius vegetals i geomètrics. Al superior es
representen dues figures zoomòrfiques que podrien correspondre a dos lleons. La porta està
emmarcada amb una sanefa que sembla imitar unes arquivoltes motllurades, una de les quals
amb una franja amb punta de diamant. A l’altre costat del mur la decoració està formada per
cercles amb florons. Les pintures murals correspondrien al període tardoromànic o protogòtic.
Els grafits, majoritàriament incisos i els menys pintats amb carbó o almagre, formen un conjunt
variat. En aquest conjunt s’identifiquen animals (lleons, paons, una granota i cavalls), comptabilitat
(referències numèriques, successions de traços verticals ratllats i creus), escenes de vida
militar (l'assalt i la defensa d'un castell i un grup de combatents a peu i a cavall), figures
antropomòrfiques (cavallers, dos peons i una figura femenina), inscripcions (números, lletres
aïllades i texts), motius arquitectònics (una torre), motius geomètrics (estrelles de cinc puntes,
sexafòlies, figures quadrangulars i cruciformes), motius heràldics (escuts d'armes i rocs),
motius navals (un vaixell rodó) i, finalment, ratlles (línies incises). A partir de les anàlisis
paleogràfiques, iconogràfiques i de les superposicions, es daten els grafits entre els s. XIII i
XX, entre els quals destaquen els realitzats entre els s. XIII i XV per la temàtica militar i la
qualitat dels detalls.
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No es coneixen dades històriques concretes sobre aquesta casa. La Casa dels Lleons s’aixecava
al costat est de la plaça de la Vila Vella, un espai públic que a final del s. XIII era el centre
neuràlgic del primer nucli urbà de Banyoles. A l’espera de noves dades, les anàlisis estilístiques
permeten datar les pintures murals en un moment indeterminat del s. XIII i considerar-les
com un exemple propi del període tardoromànic o protogòtic; els grafits, en canvi, tenen una
cronologia més dilatada (s. XIII-XX).
Nucli urbà. Plaça del Teatre
Habitatge. Visitable només exterior
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CASA DEL CARRER DEL PUIG, 19 / CAN TOMÀS
Tipologia
Època

Descripció

Casa de dues plantes i golfes amb una façana ricament decorada. Les obertures de la façana
principal són quadrangulars, emmarcades i coronades amb frontó i entaulament, decorats
amb motius florals. Les obertures de les golfes són uns ulls de bou ornamentals amb motllures.
El mateix dibuix es repeteix en la barana de la terrassa. La distribució interior és l'original.
Tant a la planta baixa com al primer pis, hi ha un passadís central distribuïdor de les diferents
dependències. Cal destacar una habitació amb volta molt rebaixada a quatre vents. Una
magnífica escala de petxina comunica les diferents plantes de la casa. El tram final de l'escala
condueix al terrat on es pot observar un petit cimbori. Al soterrani de la casa hi ha un celler
de volta de llosa i magatzem.

Dades històriques

La casa fou construïda l'any 1901 per uns oncles de Miquel Boix, antic alcalde de Banyoles;
aquests, però, no van arribar a viure-hi mai. Aquesta casa va tenir diversos llogaters. L'any
1941, Tomàs Serra, soci de la fàbrica d'espardenyes Castanyer-Serra, va comprar-la.

Accés
Condició actual
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Arquitectura civil. Casa urbana
1901
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Nucli urbà. C. del Puig
Habitatge. Visitable només exterior
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CASA DEL CARRER MN. B. REIXAC, 44-48
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Casa urbana
Principis del s. XX (aproximada)

Casa urbana de dues plantes i golfes. La façana principal està estucada imitant els carreus
de pedra i encara conserva els colors originals. Consta d'una planta baixa amb porta d'entrada
de doble batent i una finestra a cada costat. A la primera planta hi ha una balconada de forma
ondulada i sostinguda per mènsules. Damunt hi ha una cornisa i tres ulls de bou de forma
octogonal. Totes les obertures de la façana estan emmarcades i disposades de forma simètrica.
L'edifici acaba amb un fris decorat. La façana posterior és de fesomia més senzilla amb
obertures que donen al pati.

Dades històriques

Accés
Condició actual

< ENRERE

La majoria de cases del c. Mn. B. Reixac foren construïdes entre finals del s. XIX i principis del
s. XX quan la ciutat de Banyoles creix urbanísticament des del Turers en direcció a l’estany i
el Puig d’en Colomer, mercès a l’obertura dels nous eixamples com el “carrer Gran”, el carrer
Doctor Hysern o el carrer del Llessamí (avui Mn. B. Reixac).
Nucli urbà. C. Mn. B. Reixac
Deshabitada. Visitable només exterior
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CASA DE RENDA / CAN PERE FONT
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Casa de renda
Principis s. XX

Edifici de planta allargada format per planta baixa i tres pisos. La façana principal destaca per
la seva harmonia i unitat basada en la juxtaposició d’arcades de mig punt remarcades. Les
obertures de la planta baixa i els balcons de la primera planta són unificades gràcies a sis
arcades amb marc decorades amb senzilles decoracions ceràmiques. Al segon pis es repeteixen
les balconades amb arc superior, al tercer pis les finestres són de d’arc punt rodó de tipologia
molt similar. L’edifici és coronat per una successió de frontons de forma circular, perfectament
alineats amb les obertures inferiors. Els elements decoratius de la façana són simples motllures
o bé elements ceràmics.

Dades històriques

Accés
Condició actual
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Les Cases de Renda foren construïdes pel mestre d'obres Pere Font. En aquest edifici va
esdevenir promotor, constructor i propietari alhora, un fet poc usual en aquella època. En un
primer moment es construeixen només la planta baixa, el primer i el segon pis. Anys més tard
es construeix un tercer pis i el seu coronament. Pere Font fou un dels mestres d'obres més
actius a Banyoles durant el primer terç del s. XX, amb un estil propi que el caracteritzava.

Nucli urbà. Pg. Indústria, a tocar a la plaça del Dr. Rovira
Habitatges. Visitable només exterior
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CASES DE AMELLER
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Conjunt
s. XVIII

Conjunt de set cases en filera identificables dins la tipologia de casa tradicional del nucli de
Banyoles. Les cases estan formades per tres plantes. A la planta baixa es troba la porta
d'entrada rectangular amb llinda de pedra monolítica. A la primera planta la finestra és també
de llinda de pedra. Les golfes s'obren al carrer amb un badiu d’arc rebaixat. Al llarg de les
façanes hi ha la disposició de ferramentes en grups de tres semicercles. Aquests tenien la
finalitat de facilitar la pujada de la palla i/o ferratges a les golfes.Encara queden restes de la
corriola. La coberta de les cases és a dues vessants amb jàssera paral·lela a la façana principal.
La distribució interior consta de planta baixa amb una entrada amb volta catalana, un entresòl
amb menjador i cuina, un primer pis amb habitacions i unes golfes. A partir de l'entrada es
baixa als antics estables, situats al nivell de l'hort que donen al darrere de la casa.

Dades històriques

Accés
Condició actual
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Les cases es van fer construir per Francesc Ameller a finals del s. XVIII, en terrenys de la seva
propietat per a ús dels treballadors de la casa pairal. La seva principal activitat laboral era el
cultiu i elaboració del cànem. Els masovers combinaven les feines agràries amb les preindustrials.
La casa estava totalment adaptada a les necessitats d'ambdues activitats. Al mateix nivell de
carrer hi havia una entrada on es col·locava el teler. Aquesta podia servir alhora d'estable de
bestiar i/o de magatzem. Les golfes, amb els badius, era el lloc on s'assecava el cànem i
s'emmagatzemaven els farratges. Aquestes cases han perdut bona part de la seva utilització
originària.
Nucli urbà. C. dels de Ameller
Habitatges. Visitables només exterior
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CASES DE LA PL. PERPINYÀ
Tipologia
Època

Descripció

Conjunt de tres cases unifamiliars adossades i de dues plantes. A la seva façana hi destaquen
les portes amb columnes helicoïdals i les llindes esgrafiades amb motius d'inspiració vegetal
i figuracions humanes. A la llinda de les portes es pot veure les inicials de l’antic propietari i
l'any de reforma de la façana. La balconada de ferro tornejat de la primera planta mostra un
ritme ondulant. Té dues obertures amb la llinda decorada amb motius esgrafiats d'inspiració
floral, idèntics als anteriorment descrits. Sota la cornisa dentellada hi ha un fris continu de
nous motius esgrafiats, també de temàtica floral. Sobresurt el coronament ondulant, damunt
la cornisa motllurada, a base d’"escames de peix" de ceràmiques vitrificades de color verd.

Dades històriques

La façana de les cases fou projectada pel mestre d'obres Pere Font el 1929. També fou mestre
d'obres de la casa de Can Serra o de Can Gelada de Banyoles.

Accés
Condició actual
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Arquitectura civil. Conjunt
Primer terç s. XX

BANYOLES

< ENRERE

Nucli urbà. Pl. Perpinyà
Habitatges. Visitable només exterior
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CASES BARATES
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Conjunt
1942, 1955

Descripció

Les Cases Barates estan formades per tres conjunts de cases: el grup de Sant Martirià, el
grup del Pla de l'Ametller i el grup de Nostra Senyora dels Turers. Són grups de cases
unifamiliars adossades i de dimensions reduïdes. La majoria, de planta baixa i pis, tenen un
petit jardí a l'entrada o a la part posterior. Són fetes amb materials senzills i sense cap element
decoratiu. Actualment moltes d'aquestes cases han estat modificades amb algunes ampliacions
o canvis d'estructura, però en conjunt perviu el seu aspecte originari. Cal destacar la plaça de
Sant Pere, una plaça amb un edifici porticat de planta semicircular.

Dades històriques

L'origen de les Cases Barates s'ha de buscar en la manca d'habitatges que pateix la totalitat
de l'Estat espanyol després de la Guerra Civil (1936-1939). El règim crea l'Obra Sindical del
Hogar y de Arquitectura per tal de pal liar aquesta mancança. A Banyoles, amb la denominació
de Cases Barates, s’engloben els grups d’habitatges de Sant Martirià, el grup de Mas Palau,
el grup del Pla de l'Ametller i el grup de Nostra Senyora dels Turers. L'any 1942 l'Obra Sindical
del Hogar construeix el grup d'habitatges Sant Martirià. Fou una promoció pública de 27
habitatges. L'any 1955 es construeix el grup d'habitatges de Nostra Senyora dels Turers conegut
popularment com a "Barri de Sant Pere" o les "Cases Barates". Les cases foren construïdes
per l'empresa Colomina y Serrano. Les cases es varen posar a la venda per la quantitat de
40.000 PTA i es donaven crèdits per poder-les comprar.

Accés
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Barri de les Cases Barates. Barri de Sant Pere
Barri. Visitable
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CASES D'EN BRIL·LA
Tipologia
Època
Descripció

Conjunt de cases adossades situades i alineades al final del carrer Buenos Aires. Mostren una
estructura de dues plantes, teulat a dues aigües i de dimensions bastant reduïdes. La construcció
unitària de les cases mostra gran simplicitat. A la façana principal hi ha la porta d'entrada
amb un arc rebaixat de maons. Els seus brancals són de travertí. A la primera planta hi ha una
finestra de llinda, a la façana posterior les finestres són molt similars. Totes les cases tenen
un petit pati posterior.

Dades històriques

No s'han trobat referències documentals directes sobre la història de les cases. Malgrat tot
se sap que al s. XIX es construïren aquestes cases com a colònies industrials, habitatges per
a treballadors d'alguna indústria, o per a artesans de la vila de Banyoles. Aquest conjunt de
cases rep el nom de cases d'en Bril·la perquè fou el mestre d'obres d’origen italià un tal Bril·li,
anomenat també “En Tó”, qui les va construir.

Accés
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Nucli urbà. C. Buenos Aires
Desaparegudes
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CASES GIMFERRER / GRUP GIMFERRER
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Conjunt
1950-1951

Descripció

Conjunt de quatre cases
unifamiliars, d'idèntica fac
tura construïdes en època
d'expansió industrial. Cada
edifici consta de quatre habitatges, dos a la planta baixa i dos a la primera, amb la mateixa
distribució interior. La planta és en forma d'"U". El cos central fa la funció de rebedor i replà
dels habitatges. Els dos blocs paral·lels on es situen els habitatges sobresurten deixant pas
a una petita zona enjardinada que actua com a entrada.

Dades històriques

L'any 1948 l'empresa Gimferrer SA comença a fer gestions per construir un grup d'habitatges.
La falta de mà d'obra fa que es vagin a buscar treballadors a fora de Catalunya, preferentment
al sud peninsular. L'empresa Gimferrer oferia un contracte de treball i allotjament en les cases
amb un seguit de condicions. Aquest és l'origen del naixement d'aquesta petita colònia industrial:
"Grupo de Viviendas Protegidas Gimferrer". El projecte comprenia sis blocs amb 24 habitatges
amb un cost total de 1.256.406 pts. L'any 1950 es van construir quatre blocs amb quatre
habitatges cadascun. Poc abans de la fallida de l'empresa, el 1989, les cases es posen a la
venda.

Accés
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Nucli urbà. C. Circumval·lació
Habitatges. Visitable només exterior
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CEMENTIRI MUNICIPAL
Tipologia
Època

Descripció

Del conjunt del cementiri municipal, en destaca la primera fase de construcció. És un projecte
d'estil modernista que engloba un conjunt de nínxols i panteons familiars . Els panteons són
emmarcats amb esveltes columnes i coronats amb llindes ondulants. La decoració és a base
de relleus amb motius florals i busts d'àngels dins d’un medalló. Els nínxols mostren llinda
arquejada. L’obra és feta amb pedra calcària grisa.

Dades històriques

Banyoles ha tingut en tota la seva història diversos cementiris laics i religiosos en diferents
indrets del terme municipal. El primer cementiri de la vila estava situat a l'actual plaça del
Monestir. Quan es va construir l'església de Santa Maria dels Turers es va disposar d'un altre
cementiri. El dret a enterrar laics en aquest cementiri fou un motiu de controvèrsia entre el
monestir i la vila. L'any 1786, per raons de creixement urbanístic i per ordre de Carles III, es
va edificar un nou cementiri municipal en els terrenys on actualment està situat l’escorxador.
De planta rectangular, la seva entrada era pel carrer Sant Martirià i tenia una petita capella.
L'any 1902, la ciutat havia crescut i calia construir-ne un de nou. El rector de la vila va presentar
un projecte de cementiri, finalment no realitzat. L’any 1912 es construirà un nou cementiri amb
projecte de l'arquitecte Almeda. Era un projecte d'estil modernista però no es va seguir en la
seva totalitat. Malgrat això és la part més interessant de l'actual cementiri, que ha tingut
diverses etapes de construcció i d’ampliació: ampliació de l’arquitecte Isidre Bosch (1924),
ampliació i construcció de la capella de Francesc Figueras (1950) i Lluís Tobella (1982).

Accés
Condició actual
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CENTRE EXCURSIONISTA DE BANYOLES / CAN RACÓ
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Casa urbana
s. XIII- XVIII

Descripció

L'edifici actual és el resultat de la fusió de dues antigues cases. Resulta evident la utilització
de diferents tipus d'aparells, que ens parlen de les diverses èpoques de construcció i modifi
cacions de l'edifici. La façana principal mostra una porta d’arc de mig punt de dovelles,
escapçada dessota un arc rebaixat. Damunt la porta forana hi ha una gran finestra de llinda
de pedra sorrenca delimitada per dues franges motllurades. Al pis superior s’obre un badiu.
La majoria d’obertures són quadrangulars amb llinda de travertí. La façana de la casa annexa
també té una porta d’arc de mig punt i restes d’obertures. A l’interior hi destaquen els arcs
de pedra de la planta baixa.

Dades històriques

Antigament la seu del Centre Excursionista de Banyoles estava formada per dues cases
anomenades Can Rodeja i Can Racó. Aquest és un dels edificis més antics de Banyoles. La
seva estructura és d’època medieval, amb reformes posteriors. L'any 1977 el Centre Excursionista
compra "La casa de les Orenetes" a la família Coromines. Des de llavors ha estat la seu del
Centre Excursionista de Banyoles.

Accés
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Nucli urbà. C. del Puig
Equipament associatiu. Visitable
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CENTRE OBERT / CASA GARRIGA-GIMFERRER
Tipologia
Època

Descripció

Casa unifamiliar de dues plantes que destaca
per l'acurada resolució de la façana principal.
El parament està decorat amb esgrafiats
imitant carreus. Les obertures són em
marcades per arcs de mig punt i decorades
amb relleus d'estuc. Al primer pis hi ha la
balconada, sobre quatre mènsules amb decoracions florals. La part superior de la façana és
decorada amb un fris amb garnaldes i una cornisa motllurada. Al terrat es situa una barana
de pedra que ressegueix el perímetre superior a forma de coronament de l'edifici. La façana
posterior té adossada una galeria d’arcs assentats damunt columnes jòniques d'estil renaixentista
L'interior de l'edifici continua conservant la mateixa distribució originària. A l'entrada hi ha
un vestíbul des d'on es distribueixen la resta d'habitacions, i una escala interior que comunica
les dues plantes. Destaquen els elements decoratius i alguns paviments amb mosaics.

Dades històriques

Edifici construït vers l'any 1919 per convertir-se en la casa de Josep Gimferrer. Els mestres
d'obres foren els "soviets", una cooperativa de treballadors banyolins de la construcció del
primer terç del s. XX. L'actual propietari és l'Ajuntament de Banyoles i s'hi ubica el Centre
Obert, un equipament d'ús social. Els “soviets” també van portar a terme Can Comalat (1922
24), Hotel Flora (1922-24), la Casa de la Vila (1928) o la Farmàcia Masgrau (1933-34).
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Nucli urbà. C. Girona
Equipament municipal. Visitable només exterior
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COOPERATIVA AGRÍCOLA DE BANYOLES / EL SINDICAT
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Indústria
s. XIX-XX

Descripció

Conjunt de diversos edificis de planta rectangular i teulat a dues aigües englobats per un
recinte. Els edificis corresponen a diverses èpoques de construcció. Són edificis funcionals i
senzills, sense cap mena d'element de decoració. Les seves obertures són quadrangulars. La
construcció en general és feta amb pedra i maó. Cal destacar-ne la xemeneia de totxo que
formava part de l'antiga fàbrica de “Ribó i Cia”.

Dades històriques

L'actual complex de la Cooperativa ha sofert al llarg de la història diverses modificacions
arquitectòniques i funcionals. L'any 1872 es construeix la fàbrica tèxtil "Josep Mir y Compañia".
La indústria s'ubicà a l’antic molí de Can Rabassa (1685 o anterior) per aprofitar la força del
salt d'aigua existent, també en el lloc de l’antic Hospital de pobres de Sant Roc. El 1875
l'esmentada fàbrica passa a anomenar-se "J. Ribó y Compañía". El 1889 els dos edificis de la
fàbrica, separats per un vial, es van unir en un únic espai físic. Al cap de deu anys l'empresa
"Ribó i Cia" tanca definitivament la fàbrica. L'any 1905 es crea el Sindicat Agrícola de Banyoles
i Comarca com a secció del Cercle dels Catòlics. El febrer de l'any 1914 el Sindicat lloga el
local de l'antiga fàbrica "Ribò i Cia" i hi traslladen la seu. Un any més tard, compren la finca
per 50.000 ptes. El Sindicat va aprofitar l'antic salt per la fabricació de farina.

Accés
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Nucli urbà. Pl. del Monestir
Industrial. Visitable només exterior
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ELS CATÒLICS / L’ATENEU
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Casa urbana
s. XIII-XX

Edifici de planta rectangular que actualment només conserva
la façana. L’edifici s’estructura en planta baixa porxada i dos
pisos, amb un terrat cobert recentment. La façana ha estat
restaurada amb el criteri de tornar a donar-li l’aspecte originari
abans de les restauracions de mitjan segle XX. A la planta
baixa sobresurt l’arc de mig punt de dovelles. A la primera
planta hi ha dues finestres geminades amb arquets de mig
punt, que no són les originals; a la segona hi ha dues obertures
recents que formen part de la galeria superior. Al damunt hi ha un terrat cobert.
A la part posterior de l'edifici encara es podia llegir "Canigó", nom de l'antiga
sala de cinema.

Dades històriques

Accés
Condició actual
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L'edifici dels Catòlics s'anomenava Can Vila, local on la gent anava a ballar i
on hi havia un cinematògraf. L'any 1936, es va convertir en la seu de l'Ateneu
Republicà d'Esquerra. Acabada la guerra civil, fou el local de Teatro-baile Café
Español. L'any 1943 va convertir-se en Sección Recreativa del Círculo de Católicos.
Aquesta entitat s'hi va establir durant més de 40 anys. A voltants de l'any 1950,
es projectaven pel·lícules, i passà a anomenar-se Cine Canigó. El 1985 es va enfonsar el sostre.
Actualment l’edifici de propietat municipal acull diversos equipaments culturals.

Nucli urbà. Pl. Major
Equipament municipal. Visitable
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FÀBRICA PUJOL
(ANTIGA FÀBRICA PUJOL)

Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Indústria
s. XVIII-XIX (aproximada)

Edifici industrial de tres plantes i coberta a dos vessants
bastant reformat. En la façana lateral hi ha sis obertures
rectangulars disposades simètricament. Alguna d'elles
encara conserva la llinda de pedra de travertí. En la segona
planta, sota la coberta, destaquen de forma arrenglerada
diverses finestres d'arc rebaixat i de dos batents. A la façana
posterior s’identifica la mateixa tipologia de finestra. A destacar
d'enderroc amb anotacions fetes
que a la part posterior de la fàbrica s'hi troba el salt d'aigua Plànol
per l’arquitecte Jeroni Moner.
del Rec Major. Sota una gran arcada de dovelles de travertí hi
ha el canal de conducció, el salt d'aigua i els mecanismes hidràulics de distribució de l'aigua.

Dades històriques

Accés
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Can Pujol en origen era una fàbrica d'afinar cànem i batan del s. XVIII propietat de la família
Masmitjà i Serratosa. A partir de 1825 se sap que Agustí Masmitjà hi produïa paper d'estrassa
en una sola tina i Josep Masmitjà vers el segon quart del s. XIX paper de fumar. A mitjan s. XIX
la fàbrica va compaginar la producció de paper amb la manufacturació de filats de llana amb
12 telers. La fàbrica passà per herència a mans de la família Prats, Sabatés i finalment fou
venuda a Miquel Poch el 1894. L'any 1916 Francesc Pujol Claus va comprar-la a Joan Poch per
transformar-la en blanqueria i fàbrica d’abonament de pells. La família Pujol ha estat la
propietària d'aquesta fàbrica fins fa pocs anys. La família Pujol, procedent d’Olot, se sap que
tenia una blanqueria a Banyoles des de l’any 1836. La petita colònia de treballadors de Can
Pujol es trobava integrada a la fàbrica. Fou organitzada a partir d’un pati central des d'on es
distribuïen els petits habitatges dels obrers.
Nucli urbà. C. Girona
Desapareguda
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FÀBRICA TORRENT
Tipologia
Època
Descripció

Edifici industrial de planta rectangular d'estructura molt senzilla. A la planta baixa hi ha un
seguit d'obertures rectangulars enreixades ben alineades. Al seu damunt tenen petites obertures
en forma d’ull de bou, dessota una cornisa de maó. La porta d'entrada queda desplaçada al
lateral. La primera planta l’integra una galeria oberta. A l’interior l’edifici es distribueix amb
dues naus separades per pilars. Sota la fàbrica hi passa el rec d’en Teixidor.

Dades històriques

La fàbrica, destinada a l'elaboració de xocolata, va ser construïda al paratge anomenat Ca
n'Hort per Josep Torrent i Alsius l'any 1796. La producció de xocolata s'exportava a províncies
i al continent americà. La fàbrica fou durant temps proveïdora de la casa reial, i utilitzava, per
tant, l'escut de les armes reials l'any 1893. La família Torrent va deixar de fabricar-hi xocolata
el 1929 i s'hi van establir uns altres xocolaters de Barcelona. Més endavant es va convertir en
fàbrica de pells; s'elaboraven els tints i els acabats de les pells de Can Franch, propietat de
la família Torrent. Actualment la fàbrica acull la fabricació de paper artesà.
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Nucli urbà. Rondà Fortià
Industrial. Visitable només exterior
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FARINERA SURRIBAS
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Indústria
s. XIX

L'edifici és de planta rectangular, format per tres pisos amb teulat a dues vessants. L’obra és
feta amb pedra i maó amb arrebossat a la façana. Les finestres arrenglerades de les plantes
superiors són rectangulars, típiques de l’assecatge del paper. A la façana oest hi ha l'entrada
a la fàbrica. A llevant, passa el rec d'en Teixidor a la Ronda Fortià que entra dins la fàbrica on
hi ha un salt d'aigua. A la façana lateral que dóna al carrer encara es pot llegir: "Fábrica de
Harinas", entremig de les fileres de finestres. A l'altre costat s'hi ha afegit una construcció de
nova planta, amb rajoles, que respon a diferents ampliacions de la fàbrica.

Dades històriques

Accés
Condició actual
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L'any 1819 Melció Torres va sol·licitar permís per reedificar un molí (Molí Nou) on antigament
hi havia hagut el d'en Perpinyà. Hi ha documents de l'any 1861 on es cita Francesc Torres
Ricard com a fabricant de paper a dues tintes. La caràtula de paper fabricat l'any 1871 mostra
a la part central les tres torres corresponents a la filigrana de la família Torres de Banyoles.
Família que va continuar el negoci fins ben entrat el s. XIX quan van convertir l'empresa en
fàbrica de xocolata. Durant bona part del s. XX va ser molí fariner, el desembre de 2002 va
deixar de funcionar.
Nucli urbà. Ronda Fortià
Industrial. Visitable només exterior
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FARMÀCIA GASPAR MASGRAU
Tipologia
Època

Descripció

Edifici de planta baixa i dos pisos amb entrada al carrer Canal i a la porta dels Turers. La planta
baixa ha sofert modificacions, els pisos superiors encara conserven els elements decoratius
originals. Les dues façanes tenen la mateixa decoració: balcons amb ferro tornejat decorats
amb relleu de pilastres i capitells d’ordre clàssic. Separa les dues plantes un fris amb relleus
de motius ornamentals. Corona l'edifici una cornisa contínua i pronunciada amb mènsules.
Als dos extrems de la façana de la Porta dels Turers hi ha uns relleus que uneixen verticalment
la primera i la segona planta. L'interior de l'edifici es distribueix a partir d'una escala. La planta
baixa està ocupada per la farmàcia i les altres dues plantes estaven destinades a l’habitatge
de la família, avui en desús.

Dades històriques

Segons el propietari aquest immoble va ser la casa dels seus avantpassats durant el s. XX. A
principis d'aquest segle, entre els anys 1915 i 1920, es reformà l’immoble.

Accés
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Nucli urbà. C. Canal - Porta dels Turers
Habitatge i comerç. Visitable només exterior
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FARMÀCIA OMEDES (ANTIGAMENT MASGRAU)
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Casa urbana
1934

Descripció

Edifici cantoner de tres plantes amb terrat superior. En la façana principal hi destaquen les
obertures amb ornaments estucats. El balcó cantoner de la primera planta està rematat per
un arc de mig punt amb la clau de dovella en relleu. Destaquen en la façana dos esgrafiats
laterals de forma rectangular allargada. La resta d'obertures (balcons i finestres) són emmarcades i algunes tenen també una clau en relleu. A cada planta hi ha ulls de bou ogivals amb
funcions decoratives. La façana és rematada per una cornisa motllurada. Corona l'edifici la
balustrada del terrat. L'interior de la casa encara conserva el mateix aspecte originari. A la
farmàcia hi destaca la fusta treballada del taulell i dels prestatges amb columnetes d'estil
corinti.

Dades històriques

Al 1934 es va enderrocar l'antic edifici que ocupava aquest emplaçament i es va construir
l'actual de nova planta. La casa ja es va projectar per la família dels actuals propietaris, també
farmacèutics, i pensant, per tant, en ubicar-hi la farmàcia a la planta baixa i l’habitatge als
pisos superiors. L'arquitecte fou Francesc Figueres i els mestres d'obres foren "els soviets",
membres de la cooperativa formada l'any 1917 a Banyoles.
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Nucli urbà. C. Mercadal
Habitatge i comerç. Visitable només exterior
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LA FARGA
Tipologia
Època
Descripció

Dades històriques

100
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Arquitectura civil. Farga
Finals s. XVII i posteriors
La Farga és un edifici industrial de planta rec
tangular i coberta a dues aigües situat damunt del
trajecte del rec Major. L'edifici és de planta rectangular
i en origen tenia només dues plantes, la baixa d’ús
industrial i la primera com a habitatge. L'obra és bastida
amb les característiques llosetes planes de travertí
combinades amb carreus del mateix material. Les
obertures de la façana són totes elles de llinda de pedra.
L'adaptació de la Farga com a fàbrica de paper és a
finals del s. XIX. Es projecta, afegit a tramuntana i davant
la bassa, un nou edifici on seran emplaçades les rodes
del molí paperer. Alhora s’aixeca una tercera i quarta
planta destinada a l'assecatge del paper. L'obra es caracteritza per la combinació del maó amb les llosetes
de travertí.
La farga d'aram de Banyoles apareix citada per primera vegada en la documentació el 19 de
juny de 1685. En aquest document, el batlle general de Catalunya concedeix a la Universitat
de la Vila l'establiment d'una farga d'aram. El 13 de juliol del mateix any, F. Presas, paraire
de Banyoles i síndic de la Vila, comprava uns terrenys de conreu a tocar el rec Major a Pere
Verdaguer i Pujol. L'any 1685 Joan Alsina fou el primer arrendatari del primer edifici de la
Farga, construït de bell nou i propietat del Comú de la Vila. Ja el 27 de juliol de 1703 la Universitat
se'n desprèn amb un concurs públic. Miquel Bernich, peroler de Borgonyà, l'adquirí per 850
lliures i passà així per primera vegada a ser un edifici privat. La primera meitat del s. XVIII fou
segurament el moment de màxima producció de la farga, que tenia tres o quatre martinets,
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amb tres forns i tres rodes hidràuliques en el canal de distribució. De generació en generació
passà a mans dels Bernich, fins que el 1813 l'edifici fou comprat per la família Escatllar.
Aquests foren els darrers propietaris fins a l'any 1983, quan la Farga fou comprada per
l’Ajuntament de Banyoles.
Accés
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Barri. Avinguda de la Farga
Futur equipament municipal. Visitable només exterior
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LES PESQUERES
Tipologia
Època

Descripció

Les pesqueres estan situades als sectors oriental i meridional de l'estany de Banyoles. Els
seus fonaments són sobre el travertí del fons de l'estany. Les primeres pesqueres solien ser
construccions d'una sola planta, de gran senzillesa i de dimensions reduïdes. Cal una passarel·la
per accedir-hi, i un portal que separa el camí que voreja l'estany amb la propietat privada. Les
pesqueres s’han anat reformant, moltes d’elles més ornamentades i de dimensions més grans.
S'hi afegeixen terrats, passarel·les, plataformes, decoracions, etc.

Dades històriques

Les pesqueres es construïen damunt l'aigua, fonamentades sobre llosa travertínica. Tot i les
sol·licituds per construir pesqueres, que daten del primer terç del s. XIX, no es van començar
a construir fins a finals d'aquest. Les primeres eren fetes per mestres d'obra i de construcció
simple. Més endavant, a principis del s. XX, hi intervenien arquitectes fent construccions més
complexes. El primer ús de les pesqueres va ser per a la pesca. Era el lloc on guardaven els
estris per pescar i també hi tenien la barca. Ben aviat es van convertir en zones de lleure,
zones privades per al bany o per passejar en barca. El 1931 l'Ajuntament de Banyoles prohibeix
la construcció de noves pesqueres. Actualment són un bé comunal, propietat municipal però
amb concessions a particulars.

Accés
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Estany de Banyoles
Element patrimonial. Visitables només exterior
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LLOTJA DEL TINT / EL TINT
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Indústria
s. XV-XVIII

Edifici medieval industrial de dues naus
separades per quatre grans arcades ogi
vals. Les arcades ogivals sostenen la
tramada de fusta, originàriament amb
coberta a dos vessants. L’entresolat, l'actual
segon pis, és de voltes d’aresta i s'hi accedeix per
mitjà d'una escala amb volta de llosa. La façana medieval
de pedra de Banyoles poc treballada es conserva al c. Especiatus,
davant del salt del rec Major. Perdura un arc de mig punt amb dovelles
i una porta de llinda monolítica tapiada. Al seu damunt hi ha una finestra
de llinda amb arquets incisos d'estil gòtic. A la façana del c. St. Pere destaquen diverses
finestres amb llinda obertes a cada planta i l'actual porta d'entrada d'arc rebaixat (recol·locada).

Dades històriques

Accés
Condició actual
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Aquest edifici industrial ha estat identificat tradicionalment com el Tint Vell a partir de la
documentació escrita que es refereix al Tint Nou, aquest darrer enderrocat l'any 1467. L'edifici
va ser utilitzat com a tint de "draps de Banyoles" de llana, coneguts i exportats arreu de la
Mediterrània al llarg dels s. XIII-XV. Els artesans tintorers tenyien els draps de llana per
encàrrec dels paraires que comercialitzaven posteriorment la producció. Posteriorment al s.
XVIII l'edifici fou reformat amb un entresolat de voltes d'aresta, l'actual segon pis, a més d'una
ampliació lateral de l'edifici des d’on té lloc actualment l'accés. A principis del 1971 l'edifici
va començar a acollir importants mostres d’art contemporani del Grup Tint.
Nucli urbà. C. Sant Pere
Equipament municipal. Visitable

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

BANYOLES

ÍNDEX
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ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

MAS AMETLLER / MAS FAM
Tipologia
Època

Descripció

Masia de tres plantes i coberta a dos vessants. En la façana destaquen dues finestres de llinda
de pedra calcària de color gris. Són de pedra ben repicada i ambdues tenen ampit motllurat.
La porta és de llinda de pedra, sense cap inscripció. A la segona planta hi ha dos badius. Cal
destacar el rellotge de sol conservat en la façana principal. La façana posterior té dues finestres
de llinda monolítica, molt similars a les descrites anteriorment a la façana principal.

Dades històriques

Les seves característiques arquitectòniques indicarien una edificació dels s. XVII-XVIII amb
reformes posteriors. No s’aprecien estructures anteriors en la masia.

Accés

Veïnat. Veïnat de Mas Usall del Bosc. Cal agafar un camí sense asfaltar a l'esquerra de la
carretera local Banyoles-Esponellà, un cop es deixa la carretera comarcal.

Condició actual

104

Arquitectura civil. Masia
s. XVII-XVIII (aproximada)

BANYOLES

< ENRERE

Habitatge. Visitable només exterior

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX
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MAS HERBEIG / ARVEIG
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XVII-XVIII

Masia de dues plantes i coberta a dos vessants en estat ruïnós. A la façana principal sobresurten
les quatre finestres alineades de llinda de pedra. La porta forana també és de llinda. A la planta
baixa hi ha petites obertures rectangulars. L’obra és construïda amb pedra sorrenca lligada
amb morter, mentre que alguns elements són de lloses i carreus de travertí. Davant de la casa
destaca la seva pallissa. És de planta rectangular i coberta a dos vessants amb pilar central.
L’embigat és tot ell de fusta. L’arc de la porta és rebaixat i format per carreus de travertí.

Dades històriques

Hi ha constància gràcies a la confessió de Besalú d'Arveig a l’abat Vallespirans l'any 1280 que
aquest era propietari del "Mas Daraveg" en les proximitats de la capella de Sant Martirià de
Lió. El 1326 surt de nou referenciat el Mas Arveig. En concret se l’anomena "Mansi de Aravegio
de Leone". Tot i això, no s’identifiquen avui en aquesta masia, coberta per una espessa vegetació,
elements arquitectònics tan antics.

Accés Element disseminat. Ctra. comarcal Girona-Ripoll
Condició actual En ruïnes. Visitable només exterior

< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

BANYOLES
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ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA
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MAS RIERA
Tipologia
Època

Descripció

Masia de planta rectangular, bastant reformada, amb la teulada a dos vessants. La porta forana
de la façana de ponent és d'arc de mig punt, feta de dovelles de travertí. A la segona planta
hi ha un finestra de calcària grisa, de llinda d'arquet conopial amb una rosella central en relleu.
Una segona finestra menor feta de pedra sorrenca mostra també arquet conopial incís.

Dades històriques

L'origen de Mas Riera es remunta com a mínim al s. XIV. Precisament el maig de 1326 apareixien
citats el "Mansi de Rieria" en la carta dels límits de la Vila de Banyoles segons una ordre del
rei Jaume II. A principis del s. XX a tocar el Mas Riera existia un molí de paper que aprofitava
les aigües en el creuament de la riera de Canaleta amb el rec Major. El propietari d'aquest
molí paperer era el Sr. Domingo Tarrés. Molt probablement existia un altre molí anterior, atès
que el 1779 es situa en el lloc l'antic molí paperer de Cabanelles.

Accés
Condició actual
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Arquitectura civil. Masia
s. XIV-XV (aproximada)

BANYOLES
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Element disseminat. Veïnat de Mas Riera
Habitatge. Visitable només exterior

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA
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ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA
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MOLÍ DE LA VICTÒRIA / MOLÍ DEL GREMI DELS PARAIRES
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Molí
s. XVII-XIX (aproximada)

Descripció

Edifici de planta baixa i tres pisos, reformat i construït amb blocs de travertí. A la façana del carrer
Major sobresurten els tres balcons, a cada planta, amb obertures rectangulars acabades amb
llinda de pedra. Cal destacar l'obertura de la planta baixa coberta amb arc rebaixat de dovelles i
volta que fa de passatge entre el carrer Major i la placeta Sant Pere. A la part posterior de l'edifici
hi ha les restes del molí i el salt d’aigua. En la placeta de Sant Pere, la base de la construcció
mostra un parament de grans carreus de travertí; la resta de la façana és coberta amb arrebossat.
El portal d’arc rebaixat és fet de rajols i la majoria de finestres són d’obra i enreixades.

Dades històriques

El document sobre la Concòrdia de les Aigües de l’Estany, de l’any 1685, ubica el molí enfortidor
de la confraria dels paraires en “lo carrer y plasseta de Sant Pera”, el qual afrontava amb el molí
de T. Belloch, convertit en fariner. Aquest molí del gremi dels paraires, ubicat a la placeta de
Sant Pere, apareix de nou en documents del s. XIX quan passà a mans privades. L’any 1825 li fou
concedit a Joan Font, àlies Callicó, l’ús i aprofitament de les aigües de la casa del molí del gremi
dels paraires. L’any 1849 el molí fou venut pel gremi a Llorenç Perpinyà i Llobet (1795-1870), la
muller del qual era Victòria Pibernat, d’on precisament prové el nom de “Molí de la Victòria”. El
mateix any es té constància que Rosa Hostench, vídua de Francesc Hostench, mestre de paraires,
va demanar com a procuradora de les seves dues filles 100 lliures, part que correspon al preu
de venda del molí "retorcidor" del gremi. El 30 d'abril de 1853 un tal Pere Lloret i Úrsula Serratosa
van demanar també que els fos pagada part de la venda del molí "retorcidor" dels paraires, situat
al barri de St. Pere. L’any 1907 aquest molí, ja conegut popularment com el “Molí de la Victòria”,
era propietat de Lluís Perpiñà i era bàsicament un molí fariner. El salt efectiu en el rec Major
era de 4 m que impulsaven una roda hidràulica de caixons.

Accés
Condició actual

< ENRERE

Nucli urbà. C . Major i placeta de Sant Pere
Molí en desús i habitatge. Visitable només exterior

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA
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MUSEU ARQUEOLÒGIC COMARCAL DE BANYOLES / PIA ALMOINA
Tipologia
Època
Descripció

Arquitectura civil. Pia Almoina
s. XII-XIV i posteriors
Edifici medieval de tres plantes format per l'antiga Pia
Almoina i Can Fornells. A la façana principal destaca
la porta d'arc de mig punt de grans dovelles. A tocar la
porta fou col·locada una inscripció commemorativa al s.
XVII. A la façana principal també destaquen diverses portes
d'arc rebaixat de dovelles. Les cinc finestres rectangulars de
la primera planta són de llinda monolítica. A la façana posterior,
reforçada amb contraforts, hi trobem dues finestres geminades amb arquets de mig punt. La
distribució interna s'articula a partir d'un pati central quadrangular, on destaca la galeria
gòtica d'arcs ogivals amb capitells vegetals de pedra nummulítica de Girona i l'escala lateral
d'accés al primer pis. En el primer pis, cal destacar la Sala Corominas amb dos arcs apuntats
que tenen restes de pintures murals medievals.

Dades històriques

Accés
Condició actual
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BANYOLES

< ENRERE

L'edifici de la Pia Almoina fou seu del Consell de la Vila de Banyoles probablement des del
1303, després de la concessió de la Carta Municipal per l'abat Bernat de Vallespirans, fins al
1928, data en què l’Ajuntament es trasllada al seu emplaçament actual. Segons diversos
estudiosos, la casa de la vila es va formar a inicis del s. XIV a partir d’un conjunt de cases
urbanes medievals precedents dels s. XII i XIII. Aquesta va ser intensament transformada a
partir del s. XIV com a palau urbà i seu del Consell de la Vila dels prohoms de Banyoles, amb
interessants elements arquitectònics característics del gòtic civil català. El 1307 Guillem de
Reixac hi fundà una l’Almoina dels Prohoms, institució laica per socórrer els mendicants.
Actualment l'edifici acull el Museu Arqueològic Comarcal, el Centre d'Estudis Comarcals i
l'Arxiu Històric.
Nucli urbà. Pl. de la Font
Equipament cultural. Visitable

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA
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ENDAVANT >

MAPA COMARCAL
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MUSEU DARDER
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura religiosa. Convent
Finals s. XIX -XX

Edifici de planta rectangular, antigament de tres plantes. L'entrada principal està davant la
plaça dels Estudis. La majoria de les obertures rectangulars són emmarcades i distribuïdes
de forma simètrica. Al damunt hi destaca una clau pentagonal en relleu. Una cornisa llisa
delimita les plantes a la façana. A la façana posterior de l'edifici hi havia una galeria triple
oberta amb tres arcs de mig punt. A la façana lateral encara es pot llegir "Ministerio de
Educación y Ciencia. Centro de formación profesional". Avui es troba en procés de rehabilitació
com a seu del nou museu.

Dades històriques

Accés
Condició actual

< ENRERE

L'edifici és la seu del Museu Darder, però la història d'aquest està també molt lligada a
l'ensenyament. L'any 1817 els servites van habilitar un convent on ara hi ha el museu, fins el
1835, any en que els servites van ser exclaustrats. L'any 1843 el van ocupar els militars fins
al 1852, moment en que es van traslladar al monestir de Sant Esteve. L’actual edifici fou
construït els anys 1887-1890 com a escoles municipals, la segona planta era un afegit posterior.
Ha rebut diferents usos educatius: escoles nacionals, escola d'arts i oficis i Escola de Formació
Professional. El 1916 s'inaugura a la planta baixa el Museu Darder amb la col·lecció de Francesc
Darder. El 2002 han començat les obres de rehabilitació de l’edifici per a convertir-lo amb el
Centre d’Interpretació de l’Estany de Banyoles-Museu Darder d’Història Natural.
Nucli urbà. Pl. dels Estudis
Equipament municipal

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

BANYOLES
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PASSEIG DE LA INDÚSTRIA
Tipologia
Època

Descripció

De l'actual estat del carrer destaquen les cases unifamiliars del costat de tramuntana,
l’Ajuntament, la plaça del Dr. Rovira, les cases de renda i la casa Tià Pujals. Exceptuant la casa
de renda del mestre d'obres Pere Font, ens trobem amb una sèrie de cases unifamiliars, la
majoria de planta baixa i pis, sovint amb un jardí a la part posterior. Hi destaca Can Silet i Can
Curto, obres de Pere Font, la casa de Martirià Torres de Gaudenci Barolés, datada l'any 1915,
i Can Pujol, del mateix mestre d'obres.

Dades històriques

A principis del s. XX s'urbanitza la plaça Dr. Rovira i el passeig de la Indústria. L'obertura
d'aquest passeig va representar l'expansió urbana de Banyoles cap a Guèmol. Es conserven
fotografies de l'època on s'observa l'escalinata central, la balustrada i els plàtans que van
caracteritzar durant molts anys aquest passeig. A banda i banda del passeig s'hi van anar
construint cases de les famílies més acomodades de Banyoles. L'antic aspecte desapareix
l'any 1955 amb la nova urbanització de la zona. L'actual nom de passeig de la Indústria es dóna
per primera vegada l'any 1903, quan Manel Coromina Faras, home del món de la indústria,
cedeix els terrenys per a la construcció, amb la condició que el nou carrer porti aquest nom.
L'any 1931, durant la Segona República i amb la Guerra Civil (1936-39), s'anomenarà Enric
Prat de la Riba. Durant el franquisme (1939-1979) rebrà el nom de "Paseo del Generalísimo".

Accés
Condició actual
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Arquitectura civil. Conjunt
Principis del s. XX

BANYOLES
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Nucli urbà. Pg. de la Indústria
Carrer. Visitable
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MAPA COMARCAL

CERCA
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ENDAVANT >

MAPA COMARCAL
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PESQUERA AGUSTÍ
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Pesquera
Primer terç del s. XX

Pesquera de planta quadrada (28 m2) amb passarel·la i arc d'entrada. L'entrada té dues
obertures laterals decorades amb teula i un frontó ondulat acabat amb maons d'obra vista.
A banda i banda, el cos de la pesquera té dues àmplies finestres laterals arquejades que imiten
pedres amb relleu. La cornisa motllurada de pedra és molt pronunciada. Dessota hi ha un fris
pintat blau amb decoració ondulant. La coberta és plana i acabada amb quatre grans pilars
angulars amb plafó central. Els plafons són formats per peces ceràmiques que descriuen
formes triangulars. La façana combina el blanc i el blau amb l'obra vista de rajol.

Dades històriques
Accés
Condició actual

< ENRERE

La pesquera fou construïda l’any 1916, amb reformes posteriors.
Ctra. de Circumval·lació de l’estany – Parc de la Draga
Element patrimonial. Visitable només exterior

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA
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ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA
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PESQUERA AMETLLER / PESQUERA HOSTENCH BUTINYÀ
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Pesquera
Primer terç s. XX – mitjan s. XX

Pesquera de planta quadrada i de dimensions més grans respecte a les pesqueres veïnes (46
m2). S'hi accedeix a través d'un portal i una passarel·la. Té tres obertures a cada façana, totes
elles arquejades. Damunt la cornisa de maons, es troba la terrassa amb barana. També hi ha
una plataforma que dóna a l'estany. L'edifici utilitza l'obra vista per la part inferior i a la cornisa,
que contrastra amb l’arrebossat de la façana. Destaquen els cercles en relleu sota la cornisa.

Dades històriques
Accés
Condició actual
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BANYOLES
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La pesquera fou reformada a mitjan s. XX.
Ctra. de circumval·lació a l'estany - Parc de la Draga
Element patrimonial. Visitable només exterior

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA
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ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA
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PESQUERA BUTINYÀ
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Pesquera
Finals s. XIX

Descripció

Pesquera amb arc d'accés i una llarga passarel·la d’obra i de gran simplicitat (58 m2). Té planta
quadrada, coberta plana, cornisa i coronament de merlets amb barana decorativa de sanefes.
Té una porta posterior per a la barca. Es combina el color blanc de la façana amb el blau de
les obertures. De cara a l'estany hi ha una plataforma.

Dades històriques

La primera pesquera data de l’any 1883. Sembla ser que la llarga passarel·la deriva de les
antigues passeres de fusta que permetien pescar en les zones profundes de l’estany, al límit
del travertí en formació.

Accés
Condició actual

< ENRERE

Pg. Darder
Element patrimonial. Visitable només exterior

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA
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ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA
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PESQUERA CELSO / PESQUERA COSTA BOSCHMONAR
Tipologia
Època

Descripció

Dades històriques
Accés
Condició actual
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Arquitectura civil. Pesquera
Primer terç s. XX

Pesquera senzilla de petites dimensions i d'una sola planta amb coberta a dues vessants (21
m2). S'hi accedeix travessant un portal i una passarel·la. Té una simple porta d'entrada i
finestres rectangulars a cada costat. A la façana que dóna a l'estany hi ha una plataforma llarga
i estreta en forma de L.
La construcció de la pesquera es remunta a l’any 1923.
Nucli urbà. Ctra. de circumval·lació a l'estany - Parc de la Draga
Element patrimonial. Visitable només exterior

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA
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ENDAVANT >

MAPA COMARCAL
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PESQUERA D’EN MALAGELADA
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Pesquera
Primer terç s. XX – finals s. XX

Descripció

Pesquera amb planta d'una quarta part de cercle, dissenyada amb materials moderns (7 m2).
La façana és de marbre rosat i descriu filades horitzontals, mentre que la coberta i el voladís
arrodonit són de metall. Altres elements, com la base de la plataforma circular i les obertures,
són de fusta. La porta d'ingrés és metàl·lica.

Dades històriques

Fou reconstruïda de nou amb motiu dels JJOO de l'any 1992 com a punt d'observació en la
sortida de les barques de rem. L’Arquitecte fou Jeroni Moner. Substituí una antiga pesquera
de planta quadrada i coberta a dues aigües molt similar a la pesquera Mata. Aquesta primera
pesquera fou construïda l’any 1914.

Accés
Condició actual

< ENRERE

Pg. Darder
Element patrimonial. Visitable només exterior

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

BANYOLES
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ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA
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PESQUERA DEL RECTOR / PESQUERA MONER CODINA
Tipologia
Època

Descripció

Dades històriques
Accés
Condició actual
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Arquitectura civil. Pesquera
Primer terç s. XX - segona meitat s. XX

Pesquera d'una sola planta; s'hi accedeix per una petita passarel·la. El volum de la pesquera
(45 m2) s’articula per la diferent inclinació de les cobertes. La façana mostra un ús de diferents
tècniques i materials: murs d’obra i placats de pedra. Al costat esquerre de la façana d'accés,
s'hi ubica la porta d'entrada; damunt la coberta, les quatre obertures rectangulars alineades.
Les façanes laterals tenen obertures de forma trapezoidal. La façana que dóna a l'estany té
una sortida per banyar-se.
La primera pesquera era de l’any 1912. Fou reformada per l’arquitecte J. Masgrau.
Ctra. de circumval·lació a l’estany - Parc de la Draga
Element patrimonial. Visitable només exterior

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA
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ENDAVANT >

MAPA COMARCAL
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PESQUERA GIMFERRER GARRIGA
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Pesquera
Finals s. XIX - mitjan s. XX

Pesquera de planta quadrada, amb ràfec i terrat (65 m2). S'hi accedeix mitjançant un portal i
una passarel·la. L’ampli portal té una coberta amb teules. La porta d'entrada és arquejada, la
façana d'accés té quatre obertures quadrades i un conjunt d’ulls de bou. A les façanes laterals
les obertures es mostren similars. A la façana que dóna a l'estany hi ha una plataforma amb
barana i una escala d'accés per als banyistes. La pesquera queda coronada amb una cornisa
amb teules i al damunt hi ha un terrat.

Dades històriques

Accés
Condició actual

< ENRERE

La primera construcció de la pesquera data de 1874. L’any 1912 fou ampliada com a xalet
pesquera. El 1948 de nou fou reformada.
Ctra. de circumval·lació a l'estany
Element patrimonial. Visitable només exterior
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MAPA COMARCAL
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PESQUERA NÚM. 10 / PESQUERA D’EN LERO
Tipologia
Època
Descripció

Pesquera de planta rectangular i coberta plana (162 m2). Té un cos adossat més baix i de planta
rectangular en el costat nord. Destaquen les gerres en el coronament. La seva façana està
dividida horitzontalment per una cornisa motllurada de maó, mentre que la combinació de la
tonalitat ocre i marró en franges articula verticalment tot l'edifici. Té una única obertura d'accés
vers el passeig.

Dades històriques

La primera pesquera data de l’any 1886, fou remodelada al primer terç del s. XX. Durant molts
anys la pesquera va ser utilitzada com a atracció turística i moll de la barca La Oca.

Accés
Condició actual
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Arquitectura civil. Pesquera
Finals s. XIX- s. XX.
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Pg. Darder
Element patrimonial. Visitable. Equipament municipal
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PESQUERA D’EN TOR / PESQUERA SOLER ESTIVEL
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Pesquera
Finals del s. XIX - s. XX

Descripció

Pesquera de planta rectangular de dimensions reduïdes (20 m2). S'hi accedeix a través d'un
portal reixat i una passarel·la. La façana d'entrada és de pedra de Banyoles, amb l'entrada
carrada a un costat i tres petites finestres a l'altre. El teulat és d'un sol vessant i té una
plataforma amb barana que dóna a l'estany.

Dades històriques

L’any 1959 es tenia previst ubicar les noves instal·lacions del Club Natació Banyoles en el
mateix indret on hi ha la pesquera. La pesquera L’Oca antigament no es trobava en aquest
emplaçament.

Accés
Condició actual

< ENRERE

Ctra. de circumval·lació de l'estany - Parc de la Draga
Element patrimonial. Visitable només exterior

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

BANYOLES

ÍNDEX
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< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

PESQUERA ALSIUS / LA CALA
Tipologia
Època

Descripció

Pesquera de planta quadrada de reduïdes dimensions (12 m2). El seu teulat és de doble vessant.
Hi ha una porta d'entrada a la façana d'accés i una altra de posterior amb el balconet, on hi
ha una passarel·la en forma de L utilitzada pels banyistes.

Dades històriques

La pesquera de l’any 1928 manté l’aspecte de les antigues pesqueres construides damunt el
travertí en formació.

Accés
Condició actual

120

Arquitectura civil. Pesquera
Primer terç s. XX

BANYOLES

< ENRERE

Ctra. de circumval·lació a l'estany - Parc de la Draga
Element patrimonial. Visitable només exterior

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

LA CARPA D’OR
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Pesquera
1917-1918

Pesquera modernista amb elements arquitectònics medievals i orientals (27 m2). S'hi accedeix
a través d'un portal i una àmplia passarel·la. La porta d'entrada té forma d'arc de ferradura
estrellat d’inspiració oriental. La resta de finestres segueixen el mateix tipus d’arc. La façana
s’articula per una simple cornisa de dentellons. Corona la pesquera un terrat de merlets
d’influència medieval que li dóna un aspecte de torre. La façana que dóna a l'estany té una
balconada i una plataforma per als banyistes.

Dades històriques

Accés
Condició actual

< ENRERE

La pesquera, situada en el Cap de Bou, la va construir el mestre d'obres Jaume Caselles
anomenat "El Frai" i es va inspirar en l’arquitecte Puig i Cadafalch i la seva obra a Banyoles
de Can Sol Turró, casa que avui ha perdut l'estil modernista que la caracteritzava. Fou un
encàrrec del senyor Barceló de “Can Palau”.
Ctra. de circumval·lació a l'estany - Parc de la Draga
Element patrimonial. Visitable només exterior

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

BANYOLES

ÍNDEX
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< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

PESQUERA LA GUARDIOLA / PESQUERA PLA TORRAS
Tipologia
Època

Descripció

Pesquera amb forma de cub amb coberta piramidal (10 m2). S'hi accedeix mitjançant una
simple passarel·la. Les obertures de la pesquera són en forma d'ull de bou i es distribueixen
a les diferents façanes en grups de cinc. La façana que dóna a l'estany té una plataforma que
permet banyar-se.

Dades històriques

En el lloc on es troba aquesta pesquera n'hi havia hagut una de l’any 1910. En motiu de la
celebració de les olimpíades es va encarregar a l'arquitecte Jeroni Moner la realització d'una
de nova, que es va inaugurar l'any 1992.

Accés
Condició actual

122

Arquitectura civil. Pesquera
Principis s. XX - finals s. XX

BANYOLES

< ENRERE

Ctra. de circumval·lació a l'estany - Parc de la Draga
Element patrimonial. Visitable només exterior

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

LA PERLA / PESQUERA DE JOSEP ORIOL REBULL
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Pesquera
Finals s. XIX - finals s. XX

Descripció

De planta quadrada i de dimensions reduïdes (11 m2), s'hi accedeix a través d'un portal i una
petita passarel·la. Té una porta d'entrada i una petita finestra allargada a cada façana lateral.
També hi ha una sortida a l'estany per al bany o la pesca. L’obra es mostra inacabada, remolinada
i amb la part superior d’obra de maons.

Dades històriques

Construïda el 1878, respon a la tipologia tradicional de les primeres pesqueres de l’estany
sense embarcador. L’any 1974 es va denegar el seu projecte de remodelació perquè es considerà
que trencava amb la línia historicoartística. A partir de l’any 1991 es va començar las seva
restauració, avui inacabada.

Accés
Condició actual

< ENRERE

Ctra. de circumval·lació a l'estany - Parc de la Draga
Element patrimonial. Visitable només exterior

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

BANYOLES

ÍNDEX
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< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

PESQUERA LLINÀS - PADRÓ
Tipologia
Època
Descripció

Pesquera de planta rectangular i coberta a dues vessants dividida en dues propietats (29 m2).
La coberta és de teula àrab. Té dues portes d’accés amb voladís de teula. En la façana principal
destaca la rosassa central de teula i un antic enllumenat de ferro. En les façanes laterals hi
ha tres finestres de color blau amb arquets de mig punt. Els seus brancals i pilastres són fets
de maó. Té plataforma i xemeneia. La pesquera juga amb l’ús de l’obra vista de maó amb
l’arrebossat pintat blanc de la façana.

Dades històriques

L’origen de la pesquera es remunta a l’any 1877. Fou reformada per l’arquitecte municipal
Francesc Figueras.

Accés
Condició actual

124

Arquitectura civil. Pesquera
Darrer terç del s. XIX - s. XX

BANYOLES

< ENRERE

Pg. Darder
Element patrimonial. Visitable només exterior

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

PESQUERA GAYOLÀ / D’EN GENERET
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Pesquera
Primer terç s. XX

Pesquera d’estil historicista i d'inspiració medieval, de planta quadrada adossada a terra ferma
(162 m2). Té dos jardins laterals amb balustrada amb pilars coronats amb boles massisses.
La porta i les dues finestres laterals d'arc de mig punt són de falses dovelles en relleu. Tot el
terrat té merlets i barbacanes de temàtica medieval. La façana juga amb la combinació de la
tonalitat ocre i el blanc.

Dades històriques
Accés
Condició actual

< ENRERE

Va ser utilitzada com a negoci i terrassa. Fou construïda a partir de l’any 1919.
Pg. Darder
Element patrimonial. Visitable només exterior

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

BANYOLES

ÍNDEX
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< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

PESQUERA MARIMON
Tipologia
Època

Descripció

La pesquera Marimon està formada per un arc d’ingrés, una llarga passarel·la enjardinada,
un cos central, una plataforma coberta, i finalment una pesquera sobresortint de planta
quadrada i cúpula (98 m2). El cos central de la pesquera té dues entrades posteriors per a
barques amb portes de fusta de franges blanques i vermelles. La porta de la pesquera reprodueix
un fals encoixinat, i al seu damunt es troba un escut oval. El frontó és d'estil barroc, de decoració
floral i una gran palmeta central. En els costats laterals de la pesquera hi ha quatre grans
arcades emmarcades en relleu que defineixen el ritme de la façana. Aquestes es recolzen
directament sobre les pilastres motllurades. Les finestres rectangulars són obertes en l'espai
entre pilastres. El sostre és de coberta plana es troba avui molt deteriorat.

Dades històriques

Se sap gràcies a un quadre de la pesquera Marimon de M. Alsina que el cos central actual de
la pesquera no existia durant el tercer quart del s. XIX i només hi havia una petita caseta
pesquera a l’extrem del llarg passadís. El 1888 la pesquera fou ampliada en la part central,
amb embarcador. Precisament en una pintura mural de M. Pigem conservada a Can Buli de
la plaça Major dels primers anys del s. XX ja s’observa la pesquera Marimon amb el seu aspecte
actual.

Accés
Condició actual

126

Arquitectura civil. Pesquera
Darrer terç del s. XIX

BANYOLES

< ENRERE

Pg. Darder
Element patrimonial. Visitable només exterior

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

PESQUERA MATA
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Pesquera
Primer terç del s. XX

Descripció

Pesquera de planta quadrada i coberta a dues aigües (9 m2). El disseny d'aquest tipus de
pesquera era funcional; estava dedicada a la pesca lúdica. L'accés al seu interior és possible
gràcies a una passarel·la formada per dues lloses de travertí. Té dues finestres laterals. A la
façana de cara a l'estany una plataforma permetia la pràctica de la pesca o del bany. Actualment
la façana ha estat pintada de blanc, mentre que la porta i les obertures presenten un color
blau marí.

Dades històriques

Construïda l’any 1910, manté la fesomia de les antigues pesqueres de l’estany destinades a
la pràctica de la pesca.

Accés
Condició actual

< ENRERE

Pg. Magdalena Aulina
Element patrimonial. Visitable només exterior

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

BANYOLES

ÍNDEX
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< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

PESQUERA PAGÈS / PESQUERA GUINOVART
Tipologia
Època
Descripció

Dades històriques
Accés
Condició actual

128

BANYOLES

< ENRERE

Arquitectura civil. Pesquera
Primer terç s. XX
Pesquera de planta quadrada de composició senzilla i equilibrada amb una plataforma adossada
a la façana que dóna a l'estany i utilitzada per al bany (21 m2). Està coberta amb una terrassa
amb barana d’obra. S'hi accedeix mitjançant una passarel·la. Les obertures són quadrangulars,
de gran simplicitat. La pesquera ha estat restaurada i pintada de color ocre i vermell fosc.
Bona part de la construcció actual té el seu origen l’any 1927.
Ctra. de circumval·lació a l'estany - Parc de la Draga
Element patrimonial. Visitable només exterior

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

PESQUERA PRAT
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Pesquera
Finals del s. XIX

Pesquera de planta rectangular adossada a terra ferma d'una gran senzillesa formal, sense
detalls decoratius (66 m2). Té una porta descentrada a la façana d’accés i dues finestres en
una façana lateral. Una simple cornisa motllurada sobresurt respecte a la façana. La coberta
és plana i amb pilars que sostenen una barana metàl·lica. La coloració actual és blanca amb
sòcol gris perla.

Dades històriques
Accés
Condició actual

< ENRERE

La pesquera originària era de l’any 1883.
Pg. Darder
Element patrimonial. Visitable només exterior

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

BANYOLES

ÍNDEX
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< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

PESQUERA SANTA ROSA
Tipologia
Època
Descripció

Pesquera de planta quadrada, passarel·la i arc d'ingrés, amb la coberta plana (21 m2). L'arc
d’ingrés, amb dos craters a banda i banda, té un frontó semicircular amb un escut, on es llegeix
les inicials del propietari (SP). La porta de la pesquera imita un carreuat en relleu. Al seu
damunt destaca el frontó semicircular amb l'escut pintat dels Serramitjana. Les obertures,
totes elles entre pilastres en baix relleu, són arquejades i emmarcades. Una cornisa motllurada
separa el cos de la planta del terrat. La seva barana d'obra té sis craters decoratius. La
decoració d'aquesta és feta amb rombes que sobresurten.

Dades històriques

Es tracta d’una pesquera construïda el 1927. L'arquitecte banyolí F. Figueras va reformar
aquesta pesquera noucentista l'any 1941.

Accés
Condició actual
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Arquitectura civil. Pesquera
Primer terç segle s. XX

BANYOLES

< ENRERE

Pg. Darder
Element patrimonial. Visitable només exterior

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

PISOS DE LA NOELA / CASES DE RENDA
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Conjunt
Finals s. XIX - principis s. XX

Edifici de construcció senzilla. Consta de planta baixa i dos pisos. La façana principal té tres
obertures a la planta baixa, una balconada a la primera i quatre petits balcons a la segona. La
façana posterior té una galeria a cada planta amb arcs de mig punt. La galeria de la planta
superior és de dimensions més reduïdes. El teulat és a dos vessants i corona l'edifici una
torreta quadrada amb balconada amb quatre copes de pedra, una a cada extrem.

Dades històriques

Accés
Condició actual

< ENRERE

A Banyoles queden alguns exemples d’habitatges construït per a la població immigrant que
venia a treballar, com aquests pisos construïts al carrer Mn. B. Reixac. Eren pisos de renda
baixa amb diferents habitatges a cada pis. Són semblants als pisos del carrer Sant Martirià.
Nucli urbà. Mn. B. Reixac
Desapareguda

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

BANYOLES

ÍNDEX
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< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

PLAÇA DE LA FONT
Tipologia
Època
Descripció

Plaça de forma rectangular i arbrada del Barri Vell de Banyoles. Pels costats de ponent i migdia
es troba delimitada per Can Mirambell (s. XV-XVI) i per l'antic edifici de la Pia Almoina (s. XIII
XIV), actual seu del Museu Arqueològic Comarcal. També hi destaquen les cases medievals de
Can Coll, restaurada als darrers anys, i de Can Paulí. Al centre de la plaça sobresurt la seva
font de pedra de planta circular, rematada amb arquets decoratius en relleu i cúpula de travertí
(s. XIX).

Dades històriques

La plaça de la Font fou durant molts anys la plaça de la Vila des que a principis del s. XIV a l'edifici
de la Pia Almoina s’hi ubicà el Comú de la Vila. El s. XVI aquesta plaça era anomenada com la
plaça Mitjana situada entre la plaça de la Vila Nova i aquella de la Vila Vella, l'actual plaça del
Teatre. El 14 d’octubre de 1636 l'abat Antoni de Mantilla va concedir conduir l'aigua de la font
d’en Sala a extramurs de la Vila, fins a la Pia Almoina. Una inscripció, avui encara visible a la
façana del Museu Arqueològic, commemora aquest fet. A partir d'aleshores la plaça passà a
denominar-se plaça de la Font. La font, de planta circular, actualment presideix el centre de la
plaça i fou traslladada des de la font de la Rajoleria el 1981.

Accés
Condició actual

132

Arquitectura civil. Conjunt
s. XIII i posteriors

BANYOLES

< ENRERE

Nucli urbà. Pl. de la Font
Plaça. Visitable

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

PLAÇA MAJOR
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Conjunt
S. XIII i posteriors

Descripció

Plaça porticada de forma quadrangular d'origen medieval. Els
porxos que envolten la plaça estan formats per arcs, la majoria
fets amb dovelles de pedra ben treballada. Aquests arcs,
construïts en diferents moments històrics, responen a diferents
tipologies: de mig punt, rebaixats o apuntats. La majoria de
voltes de la porxada són d'aresta arrebossades, lligades per
arcs perpanys. Els edificis que conformen la plaça deriven de
la tipologia de la casa medieval. Consten de planta baixa, primer pis i golfes. Molts han estat
reconstruïts amb una tercera planta i/o terrat. Destaquen les cases de Can Bòlica i Cal Moliner.
D'altres són edificis molt més actuals com Can Bulí, Can Pons o l'antic "Hotel Mundial" del
s. XIX que responen a modificacions més recents. L'edifici de Can Bòlica encara conserva la
graella de ferro anomenada teiera que servia per il·luminar la plaça. Al mig de la plaça hi ha
arrenglerats els plàtans centenaris que conformen la seva fisonomia actual.

Dades històriques

Existeix documentació de la plaça des de l'any 1279. A finals del s. XIII la ciutat de Banyoles va anar
creixent i la plaça es converteix en el centre de la Vila Nova. A finals del s. XIII el mercat es trasllada
de la plaça del Teatre a la plaça Major. L'any 1334 el rei Alfons IV otorga a l'abat i al municipi
l'exclusiva del mercat "a una llegua al voltant de la vila". Actualment el mercat encara es fa cada
dimecres. A la plaça, al s. XIV s'hi agrupaven diferents artesans entre els quals hi havia el fuster
Bernat de Casellas, el ballester Joan, el paraire Tortosa i hi vivia també un cavaller: Guillem de
Torroella. A finals del s. XVIII moltes finestres d'estil gòtic i renaixentista es reformen i es converteixen
amb balcons. Moltes cases de la plaça foren reformades els s. XIX-XX.

Accés
Condició actual

< ENRERE

Nucli urbà. Pl. Major
Plaça. Visitable

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

BANYOLES

ÍNDEX
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< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

PUIGPALTER
Tipologia
Època
Descripció

Veïnat format per l'església de Sant Jaume, la torre d'en Tassi i un seguit de masies de tipologies
diverses: Can Maret, Mas Argelaga, Mas Mateu, Can Quim i Can Geldeu, Can Teixidor, Mas
Carboner, Can Mas, Ca la Càndia, etc. El veïnat està distribuït en dos nuclis: Puigpalter de Dalt
i Puigpalter de Baix i algunes cases disperses. Cal destacar la petita església de Sant Jaume,
d'origen romànic, i la casa forta d’origen medieval anomenada la torre d'en Tassi.

Dades històriques

L'origen del veïnat de Puigpalter cal situar-lo a l'època medieval. En un document de l'any 957
surt referenciat el lloc de Puigpalter com " Villare Pugio Pultarii". La grafia de Puigpalter ha
anat evolucionant al llarg dels segles. Es troba documentat el 1017 com "Villa Jafare et villare
Paterni". El 1086, en motiu de la consagració de la nova església de Sant Esteve de Banyoles,
Puigpalter és anomenat "Villare Puyo”. L’any 1175 surt també referenciada la "ecclesia Sancti
Jocabi" a Puigpalter.

Accés
Condició actual

134

Arquitectura civil. Conjunt
s. X i posteriors

BANYOLES

< ENRERE

Veïnat de Puigpalter per la carretera de Vilavenut
Veïnat. Visitable

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

VEÏNAT DE MAS USALL DEL BOSC
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Conjunt
s. XI i posteriors

Conjunt de masies agrupades i disposades a banda i banda de l’antic camí de Sant Cristòfol
d’Usall. De la masia senyorial, actualment Can Farró, en destaca la seva porta forana amb
escut nobiliari. Les cases en filera al seu voltant eren segurament les masoveries, com
testimonien els seus elements decoratius més simples. Tenen obertures de llinda monolítica
i badius. Un porticat format per arcs de mig punt i fets de maons precedeix l'ingrés del veïnat.
Algunes cases antigues han estat reformades.

Dades històriques

L'entorn de Mas Usall del Bosc apareix referit com “Qucuciago” el 957 en l'acta de consagració
de la nova església del monestir de Sant Esteve de Banyoles. El 1086 es menciona un veïnat
en el lloc. L'any 1263 es té la primera referència exacta de Mas Usall del Bosc ("mansus de
Boscho qui est de officio Infirmarie") que quedà exclòs de la redempció dels mals usos que
la Vila de Banyoles va pactar amb el monestir. La masia senyorial de Mas Usall (Can Farró)
se sap que fou reformada i ampliada vers mitjan del s. XVI, segons el seu propietari. El 1664
el monestir de Sant Esteve de Banyoles compra la plena propietat del Mas Usall del Bosc pel
preu de 1.060 lliures. El maig de 1844 l'estat desamortitzà Mas Usall del Bosc. La propietat
comprenia l'edifici i les 106 vessanes de terra de cultiu que foren venudes per 360.000 rals .

Accés

Després de deixar la urbanització de canaleta cal continuar per la carretera de Figueroles.
S’ha de trencar a l’esquerra, un camí veïnal ens portarà fins Mas Usall

Condició actual

< ENRERE

Veïnat. Visitable

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

BANYOLES

ÍNDEX
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< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

LA TORRE D'EN TASSI
Tipologia
Època

Descripció

Masia amb torre annexa que presenta una estructura complexa degut a les ampliacions i
reformes que ha tingut des d’època medieval. La torre de planta quadrada té finestres de llinda
monolítica i un arc de dovelles a la planta baixa. A la façana principal destaca la porta forana
d’arc de mig punt de dovelles i un conjunt de belles finestres d’estil gòtic. Mostren arc conopial
amb arquets exempts. També s’hi poden apreciar alguns escrits en relleu força desdibuixats.
La resta d’obertures són de llinda de pedra. A la part posterior de la casa hi ha una porxada
amb un conjunt d’arcs de punt rodó.

Dades històriques

Casa pairal d’una antiga família de cavallers. Es té constància documental de la seva existència
des del s. XIII. En l’Arxiu Històric Comarcal de Banyoles es conserva documentació referent a
la família Tassi Dellunder, propietària del mas Tassi de Puigpalter, dels anys 1699-1910.

Accés
Condició actual

136

Arquitectura militar. Masia fortificada
s. XIII-XVI i posteriors

BANYOLES

< ENRERE

Veïnat. Puigpalter
Habitatge. Visitable només exterior

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

MURALLA DE LA VILA
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura militar. Muralla
s. XIII i posteriors

El tram de muralla paral·lel al C. Muralla, assentat damunt del subsòl de travertí, mostra un
parament de carreus, força escairats, de pedra de Banyoles. La cara externa té una sobreelevació
i, al seu damunt, hi ha el camí de ronda de Can Lavall. Es conserven algunes de les seves
espitlleres originàries. La porta central és de llinda monolítica de fals arc rebaixat i dóna accés
al pati interior de Can Lavall. Al seu costat hi ha dues fornícules d'arc rebaixat de maó. En la
cara interna de la muralla s'observa un notable engruiximent de l'estructura a base de grans
arcades sostingudes per pilars. Les dues glorietes d'inspiració gòtica són de planta hexagonal
amb arquets trilobulats treballats en llosa de travertí. La seva cúpula és rematada per set
pinacles. És sostinguda per columnetes de secció octogonal.

Dades històriques

Accés
Condició actual
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Les obres d'emurallament de la Vila de Banyoles van iniciar-se l'any 1209 i continuaren al llarg
del s. XIII. El recorregut de la muralla no fou completat probablement fins al s. XV. L’any 1309
es té constància de l'acte de protesta del Comú de la Vila a l'abat Vallespirans en el qual
s’incideix sobre la necessitat de tancar les portes de la muralla fins a l'oració de les Maitines.
A principis del s. XX perduraven encara algunes torres de planta quadrada, una prop del portal
de Sobreporta i una segona darrere el c. Escrivanies. També cal indicar que les dues glorietes
conservades no serien originàries de la muralla medieval. Alguns autors consideren que són
del s. XVI, però segurament serien posteriors i degudes a la família Perpinyà, que realitzà
diverses obres de condicionament en la muralla. Se sap que el 1873 ja eren construïdes durant
la Tercera Guerra Carlina, en concret quan l'escorta del General Savalls hi muntà guàrdia.
Nucli urbà. C. Muralla
Element patrimonial. No visitable
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ASIL DE LES GERMANETES DELS ANCIANS DESEMPARATS
Tipologia
Època

Descripció

Edifici de concepció neoclàssica i de línies austeres que ha estat molt modificat i ampliat al
llarg del segle XX. L’edifici originari del primer asil és de tres plantes, de volum rectangular i
amb coberta a dues aigües, en el qual s’hi han anat afegint diverses ales, edificis i un pòrtic
avançat a l’entrada. A la façana hi destaca el frontó triangular amb cornisa motllurada, amb
un campanar de cadireta d’un sol ull amb elements de maó. Als angles de l’edifici hi ha grans
pilastres cantoneres de motllures i d’estil clàssic. L’element més destacat a l’interior de l’asil
és l’església d’estil neoclàssic de planta rectangular amb absis poligonal precedit per un gran
arc de triomf. La coberta és de volta de canó amb arcs torals de punt rodó. La decoració és
feta amb motius daurats en estuc aplicada en els elements estructurals. En els laterals
l’església s’articula en pilastres i una falsa tribuna superior.

Dades històriques

La primera comunitat de les Germanetes dels Ancians Desemparats va ubicar-se l’any 1891
a l’edifici conegut com “Hermanites Velles” (casa de l’Horta del Sr. Anton) a Mas Palau. En
aquest moment, a les acaballes del segle XIX, la població de Banyoles tenia un gran nombre
de “pobres de solemnitat”. Esteve Boschmonar i la seva esposa, Mercè Quintana, en motiu de
la visita al primer asil i donada la manca d’espai de l’immoble, van oferir a les religioses una
horta de la seva propietat que posseïen prop del carrer de Sant Benet per construir-ne un de
nou. També el Sr. Martirià Morgat va cedir-ne una contigua per aquesta causa pia. Així, el 27
de setembre de 1895, es posava la primera pedra, dos anys després consta el trasllat de la
comunitat (setembre de 1897). Segons Mn. Constans, l’església neoclàssica fou inaugurada
l’any 1913 sufragada per la Casa Mare de València amb 8.000 rals i la Casa de Palafrugell amb
2.000 rals. L’asil ha estat reformat al llarg del s. XX per adaptar l’edifici als nous usos.

Accés
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Nucli urbà. C. dels Valls
Asil - residència. Visitable només exterior
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EL SAGRAT COR
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura religiosa. Convent
s. XIX-XX

El convent d’estil neoclàssic consta de planta baixa i dos pisos amb un gran pati interior i horta,
annexa hi ha una casa medieval amb porta forana adovellada. La façana recentment restaurada
destaca per la seva simetria, horitzontalitat i distribució regular de les obertures, trencada per
l’alternança de pilastres verticals en baix relleu. Les finestres i portes de la planta baixa són
arquejades i enreixades amb marc. A la primera planta la galeria és integrada per obertures
arquejades que mostren la barana de balustres ornamental i reixes decorades amb motius
espirals i símbols figurats de l’ordre, el Sagrat Cor. La renglera simètrica de finestres de la
segona planta és de la mateixa tipologia. Les dues cornises de les plantes superiors mostren
simples motllures. Al centre de la façana hi ha el frontis de l’església conventual. Hi destaca
el frontó triangular, l’òcul, la finestra central d’arc de punt rodó damunt columnes i la portalada
adovellada amb llinda i timpà. L’interior de l’església és d’estil neoclàssic amb absis semicircular,
articulat amb pilastres daurades d’ordre corinti i coberta de volta de canó. L’esvelt campanar
neogòtic és de planta octogonal amb obertures d’arc ogival trilobulades, pinacles i coberta
piramidal. És caracteritzat per l’ús del maó, la ceràmica vidrada i l’arrebossat. La façana
posterior ha estat modificada; antigament les finestres haurien estat de la mateixa tipologia.

Dades històriques

Accés
Condició actual
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El 22 d’octubre de 1875 les monges del Sagrat Cor de Jesús s’establiren a Banyoles en un
edifici del carrer de Sant Antoni. El 12 d’abril del 1878 es traslladaren a l’actual convent del
carrer Nou. El convent hauria estat construït entre les darreries del s. XIX i els primers anys
del s. XX i fou reformat durant els anys posteriors fins a l’actualitat.
Nucli urbà. C. Nou
Convent i residència. Visitable només exterior
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LA PROVIDÈNCIA
Tipologia
Època

Descripció

Convent de monges clarisses on destaca l'austeritat de la façana de l'església. La façana és
vertebrada en tres parts a partir de dues franges verticals. En els laterals hi ha finestres d'arc
de mig punt emmarcades. El cos central es caracteritza per un frontó triangular de línies
simples i una gran rosassa. La porta d'ingrés a l'església, rematada per un arc de mig punt,
és de pedra calcària grisa, com també les portes laterals d'arc rebaixat. La façana arrebossada,
en origen, era pintada, probablement amb un color clar segons s'aprecia a partir de les restes
existents.

Dades històriques

La fundació del convent de les monges clarisses hauria tingut lloc el 1862. L'església del
Convent de la Divina Providència fou construïda el 1866. La congregació religiosa femenina,
fundada per Teresa Arguyol el 1849, combinava la clausura amb l'ensenyament. A partir de
l'any 1923 les monges obriren les portes del Col·legi fins al 1983. Les monges clarisses de la
Divina Providència, la primera mare superiora de les quals fou Concepció de Sant Narcís, es
varen establir a Banyoles l’any 1862. L'església del convent fou construïda el 1866. La congregació
religiosa femenina, fundada per Teresa Arguyol el 1849, combinava la clausura amb
l'ensenyament des dels seus inicis. A partir de l'any 1923 les monges obriren les portes d’un
nou col·legi a tocar l’edifici conventual fins al 1984. S’impartien classes d’educació elemental
i, a la tarda, les de labor, pintura i brodat.
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Nucli urbà. C. Muralla
En desús. Visitable només exterior
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CLAUSTRE DEL MONESTIR
Tipologia
Època

Arquitectura religiosa. Claustre
1722-1783

Descripció

El claustre d’estil neoclèssic del monestir és de planta quadrada irregular i té dues plantes.
La planta baixa és un pati porticat de 26,5 x 26,5 m. El claustre té 48 arcades de mig punt
recolzades sobre columnes amb basament. Cada costat del claustre consta de 12 arcades. Les
columnes, estriades a la part superior, acaben amb capitells decorats amb fulles d'acant. A
cada tres arcades hi ha un pilastre que reforça l'estructura del claustre. A la segona planta,
entremig de cada pilastre, hi ha una finestra balconera. L'amplada de la galeria és de 3,80 m
i està coberta per voltes d’aresta. El pati del claustre té un pou central, decorat amb forja i un
rec que segueix paral·lel a l’ala est. A les parets de la galeria hi ha algunes inscripcions i
làpides sepulcrals que hi van ser col·locades per Fidel Fita (s. XIX). Les antigues dependències
han donat pas a les noves, reformades i modernitzades. Al costat sud hi ha la l’antiga porta
barroca de la plaça claustral. A l’ala de ponent hi ha la porta de la Sala Capitular i la porta de
la sagristia de l’església.

Dades històriques

El primer claustre que es tenen notícies és de l’any 1086. Era un claustre d'estil romànic. Avui
encara es conserven al Museu Arqueològic Comarcal un conjunt de capitells figurats. La
documentació posterior fa referència a l’existència de dos claustres. El 1348 es cita un segon
claustre, que el 1506 s’anomena "claustre de l’església". També es cita un "claustre inferior",
cosa que fa creure que tenia dues plantes. No es coneix en quina mesura els terratrèmols del
primer terç del s. XV van afectar l’estructura del claustre. L’any 1682 l’abat de St. Pere de
Galligans a l’acta de visita diu "proximam imminet ruinam". Es comencen a fer petites
restauracions, però en calia una de general. El 18 d’abril de 1722 es demana ajuda a S.
Sobrerroca i al mestre Agustí Soriano per arreglar el claustre. Agustí Soriano va refer parcialment
part del claustre superior. El 1778 es decideix construir un nou claustre d’estil neoclàssic
contractant el mestre d’obres Jaume Geli i el mestre fuster Agustí Cabot. Les obres es van
donar per acabades el 1783. Dos anys després de la inauguració sorgeixen els defectes de
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construcció. Sembla ser que les obres no es feren ajustades als plànols. El 1833 es va reparar
part del claustre. Durant la Guerra Civil s’utilitzà com a hospital militar.
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Nucli urbà. Pl. del Monestir - C. Mn. Pere Dausà
Claustre. Visitable concertat
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CONVENT DE SANT MARTIRIÀ
Tipologia
Època

Arquitectura religiosa. Convent
s. XVI-XIX

Descripció

Antic convent derruït i conservat en la base dels seus murs. Es pot resseguir la seva planta
rectangular, bastant desdibuixada. Perduren les restes d'alguna dependència, amb l'arrencament
de la volta. La tècnica constructiva dels murs és a base de pedra irregular i ceràmica lligada
amb morter de calç. La base de l'església és l'element més ben conservat del convent. Té
planta rectangular amb absis pentagonal. Els murs laterals tenen potents contraforts interiors,
que formen un seguit de petites capelles laterals. Encara s’observen parts del paviment originari
de la nau fet de rajoles. Un altar modern de lloses de travertí i un relleu de Sant Martirià han
estat col·locats als darrers anys.

Dades històriques

Segons la tradició popular les relíquies de Sant Martirià, patró de Banyoles, arribaren a la Vila
al s. X i foren entregades a l'abat del monestir de Sant Esteve al puig de Sant Martirià. Al s.
XII dalt del turó existia una capella amb les relíquies de Sant Martirià, fins que el 1289, aquestes
foren traslladades al monestir de Sant Esteve. L'any 1583 els frares caputxins hi construeixen
un convent. Els caputxins, desmotivats per les incomoditats de l'emplaçament, deixaren aviat
el lloc. Anys més tard, el 28 de juliol de 1638 el convent fou refundat pels servites, una ordre
dedicada a la devoció i a la pregària de la Mare de Déu dels Dolors. Aquests ocuparen el Convent
Vell fins que foren expulsats per les tropes napoleòniques durant la Guerra del Francès (1804
1814), atesa la posició estratègica del puig de Sant Martirià. El dia 7 d’abril de 1810 uns dos
cents Miquelets, ajudats en bona part pels ciutadans banyolins, ocuparen la fortalesa i capturaren
la petita guarnició francesa que la defensava. L'agost d’aquell mateix any el coronel Luís de
Greff, decidí ordenar l’enderrocament del Convent Vell atesa la seva posició estratègica que
afavoria els francesos.
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Element disseminat. Puig de Sant Martirià, a la carretera de Banyoles a Esponellà
Visitable
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ESGLÉSIA DEL REMEI / ESGLÉSIA DE SANT PERE DE GUÈMOL
Tipologia
Època

Descripció

Església neoclàssica de planta basilical d'una sola nau amb capelles laterals annexes. Té
capçalera de cinc costats i teulada a dues aigües. La façana, de gran senzillesa, és arrebossada.
A la vista queden els carreus cantoners. La porta d'entrada és rectangular amb llinda monolítica
i pedres de descàrrega. Damunt hi ha una petita fornícula, sense cap escultura, coronada per
un floró. En el mateix eix de simetria es situa una rosetó. Adossat a la dreta de la façana,
trobem el campanar de base quadrada, que es converteix en planta octogonal en la part
superior amb obertures ogivals, cúpula i balustrada.

Dades històriques

Segons Constans, l'església actual del Remei s'aixecà l'any 1803, en substitució de l'antiga
església romànica. Aquesta antiga església, consagrada a Sant Pere fou donada per Arnulf,
bisbe de Girona, al monestir de Sant Esteve de Banyoles el 957, durant la celebració de la
consagració de l'església cenobial. En el document de la consagració surt referenciada com
"ecclesia Sancti Petri de Agemalo". L'església de Sant Pere de Guèmol era parròquia filial del
monestir de Banyoles. L'any 1608 l'església parroquial de Sant Pere de Guèmol fou annexada
a la de Miànigues. El topònim de Guèmol surt referenciat a partir del s. X en molts documents:
“Agemal” el s. X, el 1263 “Agamel”, “Agamellum” el 1326, “Aguimillio” el 1339, “Gemell” (1368),
“Guemoll” (1542) o ja Guèmol l'any 1654.
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Nucli urbà. Guèmol
Església. Visitable
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ESGLÉSIA DE LA SAGRADA FAMÍLIA
Tipologia
Època

Arquitectura religiosa. Església
1924-1926 i posteriors

Descripció

Església d’estil neoromànic de línies simples i austeres. La façana de la plaça de les Rodes
és estructurada a partir de quatre pilastres verticals i una portalada central. La portalada és
d’arc de mig punt en degradació i guardapols, feta amb pedra calcària grisa repicada. A la part
central de la façana s’obren tres finestrals (un de central i dos de laterals) amb vitralls, aquests
acabats amb arc de punt rodó remarcat. Sota el frontó triangular destaquen les imitacions
d’arquacions llombardes i la cornisa motllurada. Un senzill campanar de cadireta a dos vessants
amb creu de ferro corona l’església.

Dades històriques

La primera pedra d’aquest temple, construït per Magdalena Aulina per cobrir les necessitats
espirituals d’aquest barri, fou col·locada el 25 de juliol de 1924. La consagració definitiva va
ser el 2 de febrer del 1926. Aquesta obra fou possible gràcies a les aportacions de la pròpia
fundadora i a la subscripció popular del mateix barri de les Rodes. L’any 1968 fou restaurada
i adoptà un caire funcional i senzill. Actualment està tancada i només obre les seves portes
un parell de cops l’any per celebrar-hi missa.

Accés
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Nucli urbà. Pl. de les Rodes
Església. Visitable només exterior
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ESGLÉSIA DE SANT ESTEVE DE BANYOLES
Tipologia
Època
Descripció

Església monàstica d’estil neoclàssic d'una sola nau amb capçalera tripartita. El teulat és a
dos vessants, la torre campanar de planta octogonal amb cupulí és a tramuntana. La façana
és feta amb carreus de travertí. Al seu centre hi ha la portalada d'estil gòtic tardà amb pinacles
laterals, damunt un gran rosetó. A cada costat de la façana hi ha dues inicials ("C"). L'interior
destaca per l’amplada i austeritat de la nau central, coberta amb volta de canó. El creuer
segueix part de l’estructura del temple romànic. A l’entrada hi ha un cor molt ampli sobre el
qual descansa l'orgue. Al costat nord de la nau hi ha quatre capelles i cinc al costat sud, damunt
la tribuna. Cada capella és precedida per un arc de mig punt i coberta per voltes d’aresta.
Arribant al creuer, al costat dret, hi ha la porta que dóna a la sagristia. La capçalera central
és de planta pentagonal. Al centre de l’altar hi ha el retaule gòtic de la Mare de Déu de l'Escala.
Els absis laterals són de planta rectangular, coberts respectivament per dues cúpules.

Dades històriques

El s. XI es va construir una basílica romànica de tres naus i creuer. Aquesta edificació es
consagra l'any 1086. Són visibles avui algunes arcuacions llombardes a l'exterior, a més de
part del creuer i del basament del campanar. Els terratrèmols del primer terç del s. XV van
esfondrar part de l'església romànica. Al s. XVI es canvia la portalada romànica per l'actual
gòtica. El 1655 fou volat el campanar i part de la volta del temple durant la Guerra dels
Seguedors. A finals del s. XVII comença la construcció del campanar a càrrec del mestre Joan
Cisterna, el 1787 s'acaba el cupulí. L'església actual d’estil neoclàssic la començà a construir
l'any 1702 el mestre de Vallfogona sota les ordres de l'arquitecte Agustí Soriano. El presbiteri,
el construeix el 1740 l'arquitecte Mariano Vallesca. Es col·loca un retaule barroc el 1754 i el
1758 s’instal·la un orgue. L'any 1944 s'inaugura la capella de Sant Martirià, obra de Francesc
Figueras. L’any 1970 foren descobertes les restes d'un absis romànic i dues absidioles laterals.
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ESGLÉSIA DE SANT JAUME DE PUIGPALTER
Tipologia
Època

Arquitectura religiosa. Església
s. XII -XVIII

Descripció

Església de tipologia romànica de nau única, coberta amb volta de canó i absis semicircular.
Les parets són de carreus escairats i pedres cantoneres. Fruit d'una ampliació en alçada, es
va construir sobre la nau mig metre de paret de maçoneria. La façana principal, està formada
per una porta rectangular amb llinda monolítica. A la llinda hi trobem inscrita la data 1740.
Un petit ull de bou il·lumina l'interior. La façana queda coronada per un campanar de cadireta
d'una sola obertura. A l'absis, de carreus treballats, es conserva una finestra de doble esqueixada
i una cornisa amb una senzilla motllura que es repeteix a l’exterior de la nau. A la façana de
migdia destaca una finestra de doble esqueixada. L'interior de l'església, amb les parets i la
volta arrebossats, presenta una coberta amb volta de canó reforçada amb tres arcs doblers.
Una línia d'imposta separa el mur de la volta.

Dades històriques

Els primers documents que fan referència al nucli de Sant Jaume daten de l'any 957. El veïnat
on es troba l'església, Puigpalter, poblat d'origen medieval, era anomenat al s. X com "Villare
Pugio Poltarii". L'any 1017 és esmentat "Villa safare et villare paterni". L'any 1086, en motiu
de la consagració de la nova església de Sant Esteve de Banyoles, Puigpalter és anomenat
"Villare Puyo". A partir d'aquest moment hi ha diversos documents on es cita l'església de
Sant Jaume de Puigpalter. Malgrat que en èpoques determinades de la història l'església
assoleix una relativa importància, no esdevindrà mai parròquia independent. Dependrà sempre
del monestir de Sant Esteve de Banyoles.
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Veïnat de Puigpalter
Església. Visitable concertat
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ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DELS TURERS
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura religiosa. Església
1269-1333 i posteriors

Església gòtica de planta basilical,
amb una nau central i dues naus
laterals de construcció posterior
(s. XVII-XIX) i absis heptagonal amb
contraforts. L'actual façana
principal, al mur de ponent, és
d'estil neoclàssic. Es tracta d'un
cos de planta poligonal avançat,
formant un gran vestíbul d'entrada. Al
frontís s'alça l'alt campanar de cadireta.
Inicialment era de dos pisos amb dues
obertures a cada pis i posteriorment s'afegeix
un altre cos. Al s. XIX es va traslladar al mur de migdia la primitiva portalada de l'església
gòtica. La porta està coberta per una gran arcada ogival, amb arcs en degradació. Les impostes
i els capitells de la porta estan profusament decorats amb motius vegetals i animals. En el
seu timpà resta una pintura mural del s. XIV, que representa el Calvari. Corona l'obertura un
gablet sense decoració. L'interior de la nau està compartimentada en quatre trams coberts
en voltes de creueria.

Dades històriques
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L'església de Santa Maria dels Turers neix com a filial del monestir de Sant Esteve de Banyoles.
La primera notícia documentada data de l'any 1017. La primitiva església de Santa Maria fou
edificada per l'abat Benet del monestir de Sant Esteve. Es tractava d'una petita església d'estil
romànic. A finals del s. XIII el bisbe Pere de Castellnou autoritza la demolició del temple
romànic i la construcció d'un nou temple. El 1293, vista la lentitud de les obres, els Jurats de
la Vila de Banyoles firmen amb el mestre d'obres Pere Torroella de Fluvià el contracte
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d'acabament de l'església en un termini màxim de 10 anys. La història de Santa Maria dels
Turers va molt lligada a la Vila de Banyoles i les seves disputes amb l'abat del monestir.
Accés
Condició actual
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Nucli urbà. Pl. Santa Maria
Església. Visitable
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“HERMANITES” VELLES
Tipologia
Època

Descripció

Casa de planta rectangular construïda amb travertí i maó, amb la façana antigament remolinada
i pintada. La coberta és a dos vessants. A migdia hi ha una doble galeria porticada afegida al
cos central de l'edifici. És formada per arcs rebaixats i pilars de maó amb elements motllurats
de guix. Té una barana de metall amb ornaments d'espiral. La façana es trobava apuntalada
i pendent de restauració.

Dades històriques

La casa de l’Hort de Sant Anton té una especial rellevància històrica perquè el 1891 s'hi
instal·laren amb un contracte de lloguer la primera comunitat de Germanetes dels Ancians
Desemparats a Banyoles, popularment conegudes com a "Hermanites Velles". L’arribada
d'aquest grup de germanetes valencianes fou deguda a la necessitat d'acollir el gran nombre
de "pobres de solemnitat" censats per l’Ajuntament després de la III Guerra Carlina (1872
1876) i l’epidèmia de còlera del 1885. La inauguració oficial tingué lloc el 6 de gener de 1892
amb una missa solemne. Davant la manca d'espai del casal , el 1895 es col·locà la primera
pedra del nou asil en la seva actual ubicació. L'edifici fou acabat el 1897, la seva església no
fou inaugurada fins al 1913.

Accés
Condició actual
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Nucli urbà. C. Pius X
Deshabitada. Visitable només exterior
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LES CARMELITES
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura religiosa. Convent
Finals s. XIX

L'edifici conventual és de construcció senzilla i austera. L'edifici consta de planta baixa i dos
pisos amb finestres arrenglerades en les plantes superiors. Les finestres són d’arc de mig
punt amb gelosies i fetes de maó. L’edifici és rematat per una cornisa motllurada. La façana
de l'església és l’element arquitectònic més destacat. Destaquen dues pilastres verticals molt
simples, un rosetó central i un gran frontó triangular. La porta d’entrada és de llinda de pedra
coronada per un frontó, aquest trencat, amb dues pilastres laterals de factura molt simple. A
banda i banda de la façana hi ha dues finestres de mig punt. En la façana lateral encara es
llegeix un cartell amb el nom de l'escola que hi va haver durant la Guerra Civil. La part del
darrere de l'edifici dóna al carrer Àlvarez de Castro on hi ha el jardí i l'hort de les monges.

Dades històriques

Accés
Condició actual

< ENRERE

El primer convent de les Carmelites va ser fundat a mitjan s. XIX per la monja sor Maria del
Carme. Aquesta congregació va intentar diverses vegades establir-se a Olot i Tordera; finalment
ho fa a Banyoles. Es va instal·lar el 1858 a l'Hospital Vell (Hospital de Sant Roc) a condició
d’ocupar-se de les tasques pedagògiques. Després de moltes dificultats, a causa de la seva
situació de pobresa, van instal·lar-se al carrer Dr. Hysern, on van passar a ser monges de
clausura. El 16 de juliol de 1886 es va posar la primera pedra del convent i el 14 de maig de
1887 es va obrir l'església als feligresos, construïda pel mestre d'obres Gaudenci Barolés. El
convent no es va començar a construir fins a l'any 1898. Durant la Guerra Civil les monges van
marxar i l’edifici va ser utilitzat com a escola. Acabada la guerra van retornar-hi.
Nucli urbà. C. Dr. Hysern
Convent. Visitable només exterior
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Arquitectura religiosa. Monestir
s. XI-XVIII
L'edifici del monestir està format per
l'església d’estil neoclàssic, el claustre i les
dependències que l'envolten. Al nord hi ha
l'església, de nau central amb tres absis i la torre
campanar amb cupulí. Al costat de l'església hi
ha el claustre, de dues plantes amb les seves respectives dependències. A la segona planta, del claustre, hi ha les dependències
dels missioners i l'arxiu biblioteca del monestir. Al costat sud del claustre es
conserven encara les restes de l'abadia medieval i els jardins de l’abat.

Dades històriques

Accés
Condició actual
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El primer document que fa referència a l'existència del monestir està datat l'any 822. En aquest,
se cita una autorització del comte Odiló de Girona per treballar en un "lloc erm que es diu
Baniolas". Es data la fundació del monestir abans del 812. La primera església va ser destruïda
a mitjan del s. X, però es va reedificar i consagrar al 957 pel bisbe de Girona, Arnulf. Aquesta
nova església es va construir amb volta de pedra i tenia tres absis. Durant el s. XI, el monestir
va ser destruït, però es va tornar a reformar i consagrar el 1086. El 1427-28 hi va haver
terratrèmols que van afectar al monestir. L'any 1655 es destrueix el campanar del monestir,
el claustre romànic i una part del temple. A finals del s. XVII comença la reconstrucció; s’edifica
el campanar (1692-1699). L'estructura de tot el temple és neoclàssica (1702-40), obra de
l’arquitecte gironí Agustí Soriano, qui també projectà el claustre (1722). Els anys 1970 es va
enderrocar part de l'edifici de la Casa Missió per a construir-hi la Casa d'Espiritualitat. L'any
1980 "Erik el Belga" roba l'arqueta de Sant Martirià, que avui en dia és en procés de recuperació.
Nucli urbà. Plaça del Monestir - C. Mn. Pere Dausà
Església. Visitable concertat
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CREU DEL TERME DE CAN TEIXIDOR
Tipologia
Època

Descripció

Element constructiu. Creu de terme
s. XIV-XV i 1987 (reconstrucció)

El basament de la creu està format per tres rodes de molí damunt el qual s'ha col locat la
creu, d'estil gòtic igual que l'originària. Té una alta columna de secció octogonal. El capitell
mostra les imatges esculpides de Sant Joan Evangelista, Sant Martirià, Sant Abdó i Sant Senén,
Sant Benet, Sant Mer i les imatges al·legòriques de la Fe i l'Esperança. Al capdamunt la creu
té en un costat la imatge de Crist i a l'altre la de Santa Maria dels Turers.

Dades històriques

Accés
Condició actual
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Al costat de Can Teixidor del Terme s'alçava una creu de terme d’estil gòtic que va ser destruïda
durant les revoltes dels s. XIX i XX. Es van trobar fragments de la primitiva creu a Can Teixidor
del Terme, corresponents a la columna i al capitell. A partir de les restes trobades es va
reproduir la creu actual, obra de l’escultor Modest Fluvià. El cap de setmana més proper al
30 de juliol es celebra la tradicional festa en honor a Sant Abdó i Sant Senén, patrons del terme
de Banyoles.
Nucli urbà. Cruïlla de Ronda Fortià i c. Creu del Terme
Element patrimonial. Visitable
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ELS RECS
Tipologia
Època
Descripció

Element constructiu. Conjunt
s. IX-XI i posteriors
El conjunt dels recs de Banyoles està format per cinc canals que surten de la vora est de
l'estany i segueixen en direcció sud. Els recs són canals construïts amb pedra i argamassa,
excavats també al subsòl de travertí. Aquests són els següents: rec de Ca n'Hort, d'en Teixidor,
de la Figuera d'en Xo, Major, dels Xucladors i de Guèmol. Els recs, un cop han entrat al centre
de la vila de Banyoles es divideixen en diversos ramals. Cal mencionar quatre construccions
característiques relacionades amb els recs: els rentadors, els bagants, les cadiretes i el Límit.
El Límit és una construcció singular destinat a regular el cabal de l'aigua del rec Major. És un
cos piramidal amb la base foradada de forma rectangular. Les parets inferiors i superiors del
forat de la piràmide defineixen els nivells mínim i màxim del cabal de l'aigua.

Dades històriques

Accés
Condició actual
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La construcció dels recs i el posterior drenatge de l'estany fou obra dels monjos benedictins
arribats a Banyoles al s. IX. Es construïren els recs amb la intenció d'assecar les terres del
voltant de l'estany i fer-ne un ús agrícola. En els segles següents el seu ús també fou artesà
o industrial: molins, tints, adoberies, fàbriques papereres, etc. El nom dels recs ha anat variant
al llarg de la història. Els recs més antics són el rec d'en Teixidor i el de Ca n'Hort. Entre 1263
i 1425 s'anomenaran Rechs Palaus i Dos Recs. Els recs de la Figuera d'en Xo i el Major es van
construir a mitjan del s. XI i el de Guèmol es va acabar a finals del s. XI. A principis del s. XI
consten com a propietat del monestir de Sant Esteve de Banyoles les aigües dels recs i els
molins. Els recs foren propietat del monestir de Banyoles fins a l’any 1685, en què es signa
la Concòrdia de les aigües de l’Estany. En aquest document el monestir cedeix la propietat
dels recs a favor de la Universitat de Banyoles; ara serà aquesta qui tindrà plena jurisprudència
sobre l'ús de l'aigua de l’estany i, per tant, dels recs.
Nucli urbà
Recs. Visitables
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FONT DE CAN PUIG
Tipologia
Època

Descripció

Element constructiu. Font
s. XVII-XIX

Font d'obra feta amb blocs de travertí al vessant occidental del turó de can Puig de la Bellacasa.
La terrassa superior de la font sembla ser aquella la més antiga, amb una inscripció comme
morativa de Miquel Puig de la Bellacasa del 1679 i una segona posterior de 1818. Aquí s'ubica
el manantial. Al centre tenia una taula de pedra de molí, avui trencada. A la terrassa inferior
hi ha el broc amb pica i abeurador. Es conserven alguns bancs de pedra. L'aigua corria fins a
una gran bassa, utilitzada abans com a rentador.

Dades històriques

Fou la font pertanyent a la família Puig de la Bellacasa, antic llinatge documentat a la vila de
Banyoles des del 1300. Joan Puig i Vellusela -segurament familiar de Miquel Puig qui construí
o reformà la font de Can Puig el 1679-, consta com un dels pagesos que signà la Concòrdia
de les aigües de l'estany el 1685. Probablement en el lloc podria haver existit una font més
antiga i anterior a finals del s. XVII.

Accés

Element disseminat. Pròxima al pg. Lluís Puig de la Bellacasa, sota la masia del mateix nom.

Condició actual
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Font. Visitable
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FONT DE L'ABEURADOR
Tipologia
Època
Descripció

Font de doble broc. En un costat hi ha una pica de pedra on bevien els animals, i a l'altre, una
aixeta per a l'ús de les persones. Damunt la pica de pedra hi ha el basament de pedra decorat
amb ceràmiques de motius florals. La part superior és de fundició de ferro i segueix l'estructura
d'una columna, aquesta ornamentada amb relleus de tema vegetal. A la part superior, hi ha
un medaló on es llegeix "Ayuntamiento de" amb l'escut de Banyoles al centre i la data de
"1894".

Dades històriques

La font s'anomena de l’Abeurador, perquè antigament hi havia hagut un abeurador per als
animals. Els anys setanta del s. XX es col·locà aquesta font a proposta de Pere Comas. Segons
A.M. Rigau antigament era a la plaça dels Estudis. La pica prové dels “Negrell”, les rajoles
d’unes obres d’una casa del barri vell.

Accés
Condició actual
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Nucli urbà. C. de l'Abeurador
Font. Visitable
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FONT DE LA RAJOLERIA
Tipologia
Època

Element constructiu. Font
s. XX

Descripció

La font de la Rajoleria està situada al centre d'una plaça arbrada de forma oval limitada per
un mur d'obra. La font actual és de fundició industrial. A la seva dreta es troba el dipòsit cobert
de les aigües. Fins fa pocs anys, en el lloc encara eren visibles alguns trams esfondrats d'un
conducte subterrani construït amb lloses de travertí.

Dades històriques

Antigament, l'aigua de les fonts de Banyoles provenia de la font de la Rajoleria, gràcies a un
conducte subterrani, també conegut com a "mina", fet d'obra de lloses de travertí i excavat en
el subsòl. La cronologia d'aquestes conduccions d’aigua, segons A.M. Rigau, es podria remuntar
com a mínim als s. XVIII-XIX. Moltes d'aquestes obres públiques sembla que foren fetes durant
la dominació francesa. A principis del s. XX l'Ajuntament de Banyoles va decidir portar l'aigua
de la Vila des de la font de la Rajoleria, conscients de la seva qualitat. El dia 30 de setembre
de 1917 s’inaugurava el manantial de la Rajoleria i el 1919 fou transportada allí la font de pedra
de la placeta de la Font. Fins a l’any 1981 aquesta no va tornar a la seva ubicació originària
davant del Museu Arqueològic. Actualment l'aigua pública de Banyoles ja no prové d'aquest
manantial.

Accés
Condició actual

< ENRERE

Element disseminat. Als afores del veïnat de Canaleta, carretera de Figueroles
Font. Visitable
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FONT DE LES ÀNIMES
Tipologia
Època

Descripció

Font encarada vers el c. Sant Martirià a un nivell més baix de l'actual carrer i accessible gràcies
a una escala. L'escala de pedra d’obra recent permet arribar fins a una terrassa inferior
delimitada per bancs de pedra de travertí i enllosat del mateix material. El cos central té una
coberta a dues aigües. Al bell mig del frontal de la font es troba un antic escut de Banyoles
amb les quatre barres gravades en un bloc de pedra sorrenca. Dessota hi ha la data de 1800.
Una pica rectangular al fons de la font recull l'aigua de l'aixeta moderna.

Dades històriques

La font de les Ànimes, coneguda i venerada en temps passats a Banyoles va caure en l'oblit
fins a l'any 1983, quan fou redescoberta sota el nivell del c. Sant Martirià. La data gravada de
1800 podria correspondre a l’any de construcció o reforma de la deu. Per contra, A.M. Rigau
identificà la data com la finalització de les obres de reparació de la "mina" de la Rajoleria
(1799-1800). La curiosa toponímia de la font de les Ànimes deu el seu nom a l'antic cementiri
de Banyoles que es trobava fora muralles, a l'actual emplaçament de l'escorxador, l'anomenat
"cementiri vell". Davant de la font s’hi trobava el mateix portal d'entrada del cementiri. Era
costum popular després d'enterrar els difunts, aturar-se a la font a berenar.

Accés
Condició actual
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Nucli urbà. C. Sant Martirià
Font. Visitable
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FONT DE LES ARCADES
Tipologia
Època

Element constructiu. Font
s. XIX

Descripció

Aquesta font és ubicada en un marge de la riera de Canaleta, unida al pont del mateix nom.
S'hi accedeix per uns graons d’obra. En la paret de pedra aixecada sobre el llit de la riera hi
ha dos brocs metàl·lics amb les seves respectives piques de pedra. S'observen restauracions
i reformes modernes, que trenquen l'harmonia del conjunt.

Dades històriques

L'any 1810 els francesos van construir un aqüeducte en el paratge de les Arcades, per portar
aigua a la vila de Banyoles, l'anomenat "aqüeducte de les Arcades". La notícia ens ve donada
per l'historiador local P. Alsius a principis del s. XX, quan aquest ja fou substituït per una
canyeria de ferro colat. De fet, es fa difícil de determinar si la font o l'actual pont foren obra
dels francesos quan la inscripció col·locada en el pont indica l'any 1870. Possiblement el pont
el féu construir l'alcalde Martirià Morgat a petició del propietari del mas Palau, que necessitava
accedir a la casa de les Arcades amb carro. L'aigua de la font és recollida del Pouet, a sota del
veïnat del mas Usall del Bosc. El topònim "Arcades", però, podria tenir un origen més antic.
Segons el Dr. Mascaró , des del s. XVII, l'aigua de Banyoles fou transportada des de les Arcades
i del puig de Solivera.

Accés
Condició actual
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Veïnat. Pròxima al c. de les Arcades
Font. Visitable
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FONT PUDOSA
Tipologia
Època
Descripció

Font de planta cilíndrica, construïda amb carreus de pedra, la base de la qual es troba per sota
el nivell de la plaça. S'hi accedeix mitjançant uns graons. Destaca la successió i varietat de
motllures circulars de la part superior. La font està coronada per una gran gerra ornamental
amb relleus.

Dades històriques

La història de la font Pudosa va estretament lligada a la del Balneari de la Puda. L'any 1852
l'Ajuntament de Banyoles construeix una plaça amb bancs i arbres, al mig de la hi havia una
font en forma de piràmide. Aquesta font és substituïda l'any 1862 per una de nova de forma
cilíndrica, obra de Josep Oriol Bernadet. L’any 1902 es col·loca damunt la font una gerra de
pedra artificial. A principis del s. XX, al recinte de la font s'hi venien cansalades, carquinyolis
i anissos, i els banyolins tenien per costum anar-hi les tardes del diumenge d'estiu. L'Ajuntament
de Banyoles sempre ha estat el propietari d'aquesta font. El nom és degut a la forta olor de
les seves aigües sulforoses.

Accés
Condició actual
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Nucli urbà. Pg. de la Font Pudosa
Font. Visitable
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PONTS DE CANALETA
Tipologia
Època

Descripció

Element constructiu. Conjunt
Incerta

Conjunt de ponts i viaductes de diferent tipologia damunt la riera de Canaleta formats per una
sola arcada de pedra i de poca llum. La majoria d'arcades són de mig punt i fetes amb dovelles
de travertí ben tallades. Algun pont presenta estreps o contraforts laterals de reforç. L'obra
sol ser a base de pedra irregular i argamassa, o bé de lloses de travertí. La seva funció hauria
estat el pas de carruatges, vianants o bé per a la conducció d'aigua en els camps de regadiu
propers. Els més destacats són l’antic pont de Canaleta, el pont de les Arcades, amb un carreu
gravat (1870), l’aqüeducte de Can Puig i el pont amb el mateix nom.

Dades històriques

Accés
Condició actual
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A través del pont de Canaleta s'anava al veïnat d'origen medieval de Mas Usall del Bosch per
un camí carreter procedent del monestir de Sant Esteve de Banyoles. També durant molts
anys el pont de Can Puig fou utilitzat com a pas damunt la riera de Canaleta en l'antic camí
de Bàscara, un cop passat el molí de Can Boada, en direcció al veïnat medieval de Puigpalter.
S'ha pogut documentar que existia a principis del s. XX un aqüeducte damunt la riera de
Canaleta que aprofitava les aigües del rec de Sant Miquel, a tocar les terres del mas de Can
Puig de la Bellacasa.
Veïnat. Riera de Canaleta
Ponts. Visitables

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

BANYOLES

ÍNDEX

161

< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

RENTADORS
Tipologia
Època

Descripció

Conjunt de rentadors abastats per l'aigua dels recs que surten de l'estany de Banyoles. Aquests
són de diversa tipologia i dimensions i es classifiquen en públics i privats. Com a norma general
el rentador està format per una petita plataforma d'obra, amb pendent, on es frega la roba.
Molts d’ells tenen també escala d'accés. Entre els rentadors públics destaquen el de la placeta
del Teatre i el del carrer de Sant Roc. El més gros que es conserva actualment és el de la plaça
del Teatre, recentment restaurat. Té cinc metres de llarg, està cobert i s'hi accedeix per unes
escales. Les seves aigües provenen del rec de la Figuera d'en Xo. De rentadors particulars,
n'hi havia a quasi totes les cases del nucli de Banyoles. Cal destacar el conjunt de rentadors
de les cases del carrer de les Rotes.

Dades històriques

Un dels molts usos que han tingut els recs de Banyoles al llarg de la seva història ha estat la
d'abastar d'aigua els safareigs de moltes cases i famílies de Banyoles. Es troben rentadors,
públics i privats, al llarg dels recorreguts dels recs que surten de l'estany de Banyoles. Amb
l'arribada de l'aigua corrent a les cases aquests van perdre tota la seva funcionalitat originària.

Accés
Condició actual

162

Element constructiu. Conjunt
Incerta

BANYOLES

< ENRERE

Nucli urbà
Rentadors. Visitables

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

CAMÓS

< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

Inventari històric i arquitectònic de la comarca

< ENRERE

< ENRERE

< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

PRESENTACIÓ

CAMÓS

- +

Camós té una extensió de 15,34 Km2, una superfície petita però suficient per haver
creat un territori on es pot resseguir la profunda petja de la història, des del jaciment
d’època romana a Vilauba fins a construccions medievals o posteriors.
Es tracta d’una població ben comunicada tant per la banda nord, on hi ha Banyoles i
pel costat sud-est, on s’hi troba el poble veí de Palol de Revardit, que alhora enllaça
amb l’autovia que va fins a Girona.
El Revardit, el Remençà i el Matamors, afluents del Terri, són les rieres que drenen
el municipi. Una part del seu territori és muntanyós, on destaca el puig Bataller, el
cim més elevat amb 592 m.
La població en el cens del 2003 és de 671 habitants, una xifra que ha trencat la tendència
a la baixa que es va iniciar als anys setanta, quan molta gent es va sentir atreta per
establir-se en les poblacions més grans i abandonava els petits pobles.
A començaments del s. XI es troba documentat per primera vegada el nom del poble
com a Camonos, forma que podria derivar de l’occità segons alguns estudiosos.
De l’església parroquial de Sant Vicenç, una construcció romànica de mitjan segle XII,
en sobresurt l’esbelt campanar quadrat romànic. Santa Maria és l’altra parròquia del
municipi, situada més a la banda sud, a tocar el poble de Palol. Es tracta d’una edificació
que, tot i el seu origen romànic, a començament del s. XX va tenir unes grans reformes.
La capella de Santa Magdalena de Noves, situada dins del terme parroquial de Sant
Vicenç, és d’origen romànic i destaca pel seu allargat campanar d’espadanya i el
retaule del s. XVI amb escenes de la vida de Santa Magdalena i de Sant Valeri.
Masos amb construccions notables com la Rectoria, Can Pedrers, Can Llapart, Can
Palmes, Can Pigem, La Torre, i altres, s’aixequen en diferents punts de la geografia
de Camós i formen part d’aquest ric patrimoni històric i monumental.
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CAL FERRER
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Masia
s. XIII-XVIII

Descripció

Masia amb planta de tres crugies, amb un tram central
i dos laterals. El tram central és més ample, amb un cos
afegit a la façana posterior. Aquesta tipologia incorpora
el graner a les golfes. La part inferior de l'edifici està
construïda amb pedra sorrenca, remuntada amb pedra
ben tallada i lligada amb morter. La façana principal
conserva la porta d’entrada adovellada. Les finestres de
la primera planta són de llinda. La façana de tramuntana
té obertures de llinda amb ampit. A la planta baixa, hi ha el
que havien estat les corts, l'antiga cuina i un petit despatx amb cassetons al sostre. Al primer
pis, hi ha una gran sala central decorada amb cassetons que dóna accés a les diferents
dependències a través de portes amb llinda monolítica. En aquesta sala s'han trobat diferents
grafits a la paret. Al costat de la masia hi ha la cabanya aguantada per dos pilars.

Dades històriques

Segons sembla, ja als anys 1279-1285, la masia és anomenada en documents que es troben
a Can Mariscot. Sempre hi ha viscut la mateixa família, i ha passat de generació en generació.
Hi ha moltes inscripcions a tota la casa dels s. XVII i XVIII. Fins i tot a la sala s'han trobat
diferents dibuixos, algun datat del 1690, com és el cas del dibuix d'un vaixell. Una part de
l'edifici sembla que va ser remodelada a causa d'un incendi.

Accés

Veïnat de Cruanyes. Arribant al nucli de Camós, trencar a mà esquerra, fins a arribar al veïnat
de Cruanyes. La masia es troba a mà esquerra, baixant pel camí que porta a la font del Salt
Dalmau.

Condició actual
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CAN BESALÚ
Tipologia
Època

Descripció

Edifici irregular compost de tres cossos. El cos central és de planta rectangular. En aquest,
hi ha la porta d’entrada, amb dovelles de travertí, mig tapada pel cos lateral adossat. Al primer
pis s’hi poden observar les restes d’una antiga finestra d’origen medieval. Sembla la part més
antiga de la masia. A les façanes les obertures dels balcons i les finestres són majoritàriament
de llinda de travertí. A la façana posterior hi ha l’entrada a les antigues quadres, on també es
conserva un antic forn. La coberta d’aquestes és amb voltes rebaixades de llosa. A la façana
principal es va afegir un cos lateral. Al seu pis superior destaquen dos grans badius. Al seu
costat hi ha la cabanya amb pallissa, amb una porxada formada per dos grans arcs de mig
punt, un dels quals està tapat per una nova cabanya que es va construir al costat.

Dades històriques

Aquesta masia es documentada ja a les darreries del s. XIII. Comencen a aparèixer moltes
dades a partir del 1800. A mitjan s. XIX la casa era de Joan de Besalú. Un fill de Joan de Besalú
fou alcalde de Camós i va fer construir el pont del Salt Dalmau. Joan de Besalú va fer les
últimes construccions de la casa. Des de llavors s’han anat fent restauracions. Damunt de
diverses llindes de l’edifici hi ha diferents dates (1773 i 1812). Antigament hi havia hagut un
molí d’oli que es va cremar. L'edifici s'hauria construït en tres etapes diferents. La primera
correspondria molt probablement al cos més ampli i central.

Accés

Veïnat de Cruanyes. A l'Ajuntament de Camós, cal trencar a mà esquerra fins al veïnat de
Cruanyes. Can Besalú és la casa que està situada a la dreta del camí.

Condició actual
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CAN BOSCH
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XVI-XVIII (aproximada)

Masia de planta rectangular a dos vessants amb pallissa externa i era enllosada, protegida
per un mur de tancament. La façana principal té una porta forana d'arc de mig punt de dovelles
de travertí i diverses obertures de llinda monolítica de pedra sorrenca. A la segona planta
s'identifica un ull de bou, possiblement una tronera. El ràfec mostra una doble filada de teula.
En la façana de migdia destaca el graner lateral sobrealçat amb encavallada de fusta sostinguda
per pilars quadrats de pedra. Hi ha diverses obertures de llinda de pedra similars a aquelles
de la façana principal. A la façana de tramuntana sobresurt el pou. La cabanya de l'era és de
planta rectangular i coberta a dos vessants. Mostra un entresolat de fusta amb barana i un
doble pilar superposat i central de secció octogonal, amb capitell, que sosté la carena de fusta.
Una escala de volta de canó, aprofitant el pendent de la muntanya, permet accedir a la primera
planta de la cabanya.

Dades històriques

Els elements arquitectònics de Can Bosch fan suposar una construcció aproximadament dels
s. XVI-XVIII.

Accés

Veïnat de Can Pedrers. Carretera de Camós, en direcció a Palol de Revardit. A peu de carretera,
darrera la masia de Can Pedrers.
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CAN CONGOST
Tipologia
Època

Descripció

Masia de planta irregular amb un gran nombre d'ampliacions i cossos afegits. El cos principal
estaria format per tres crugies amb teulat a dues aigües. Al centre de la façana principal hi
ha un arc de mig punt, actualment tapiat. Damunt té un gran badiu que segueix l'eix de simetria
del carener amb un pilar central. Part de la coberta es recolza sobre pilars. Al lateral de la
façana hi ha una porta rectangular amb llinda monolítica, amb una interessant inscripció de
1776. La majoria de les obertures són de llinda de pedra. El parament és molt divers, carreus
ben treballats als angles, pedres amb morter de calç, lloses de pedres i restes d'un antic
arrebossat. A l'era de la casa hi ha una cabanya.

Dades històriques

Mn. Constans cita un document de l'any 1275 que parla de Mas Congost. Un altre document
de l'any 1367 cita un tal Joan de Congost-Damont de Sant Vicenç de Camós. L'any 1862,
Francesc Congost, juntament amb cinc persones més, es repartien la possessió de més de la
meitat de les terres de Camós. En una llinda de la porta de la masia trobem aquesta inscripció
“POSSEIDORS DESTA RECORDEUS DE LAS ANIMAS DELS PASSATS JOSE CONGOST ME FECIT
LO DIA 20 DE ABRIL DEL ANY 1776 CAMOS”

Accés

Element disseminat. Barri de Sant Maurici. Cal agafar la carretera de Pujarnol fins a 2.1 km
on hi ha un trencall a mà esquerra, sense asfaltar. S'arriba a una explotació ramadera on es
pot deixar el cotxe. Després d'haver caminat uns 50 m, s'arriba a Can Congost.
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CAN POR / CAN FREIXENET
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Masia
s. XIV-XV i posteriors

Descripció

Aquesta masia ha sofert moltes reformes i la seva
estructura originària de planta rectangular ha estat
substancialment modificada. L’edifici, de dues
plantes i coberta a dues vessants, està construït
amb paredat antic de pedres irregulars. La
façana principal a migdia, orientada al riu
Matamors, té una porta amb arc de mig punt
amb dovelles de travertí. La majoria d’obertures
antigues són amb llinda de pedra, altres són de factura més moderna. A la banda de ponent
hi ha la pallissa afegida al davant de l’era enllosada. Aquesta té dues plantes i un gran arc
rebaixat. La resta de les façanes de l’edifici deixen entreveure les moltes remodelacions i
afegits que ha sofert.

Dades històriques

La masia, construïda entre els s. XIV i XV, ha patit al llarg de la seva història moltes reformes
i ampliacions. L’any 1313 s’anomenava Mas Prat. Hi havia un mas a la muntanya anomenat
Can Freixenet i a partir que va baixar el masover a Can Por, també hi va haver qui l’anomenà
Can Freixenet. El mas està adaptat per a dos habitatges.

Accés

Element disseminat. Pla de la Quintana . Carretera de Camós, passat el nucli de Camós, en
direcció a Palol, es troba el Pla de la Quintana. Al davant de la Rajoleria, hi ha un trencall a
mà dreta que condueix a la casa. És de fàcil accés.
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CAN LLAPART
Tipologia
Època

Descripció

Masia de planta rectangular
amb diversos cossos afegits
i coberta amb teulat a dues
aigües. Originàriament el
mas era de tres crugies
perpendiculars a la façana
principal. A la façana principal
destaca el graner obert de les golfes, escalonat i sostingut per pilars. Les finestres són
quadrangulars de llinda monolítica i amb ampit. La porta d'entrada ha quedat desplaçada
respecte a l'eix de simetria de la casa. Sobre la porta, de forma quadrangular i de grans
dimensions, hi ha una fornícula amb la imatge de sant Maurici. A la planta baixa hi ha un gran
arcada lateral de mig punt. L'ampliació amb una quarta crugia genera la creació d'un petit pati
interior. Els murs són de pedra sense treballar, exceptuant als angles de l'edifici.

Dades històriques

Constans transcriu en el Diplomatari un document datat al juliol de 1438, que fa referència a
un mas anomenat Can Llapart. Segons aquest document el mas va patir fortes destruccions
durant els terratrèmols del primer terç del s. XV. El primitiu mas estava format per tres cossos;
al s. XVIII es veu ampliat i reformat, i es consolida el seu aspecte actual.

Accés

Element disseminat. Barri de Sant Maurici. En la carretera de Pujarnol, passats uns 1.8 km
hi ha una bifurcació. La casa queda just a mà esquerra a peu de carretera.
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CAN MARISCOT
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XIII-XIX

Casa de planta rectangular amb planta baixa, pis i golfes. El teulat és a dos vessants. La façana
principal és al costat est, amb la porta d'entrada amb dovelles i una galeria formada per vuit
arcs de mig punt al primer pis. La façana sud té diferents obertures. A la façana oest hi ha una
porxada d’obra a la planta baixa amb quatre arcs i una altra galeria de deu arcs al primer pis.
A la façana de tramuntana les galeries sobresurten quatre metres, suposadament amb la
intenció de construir-hi una galeria que unifiqués tot el voltant de la casa. A la planta baixa
hi ha un seguit de voltes de llosa. El primer pis encara conserva la sala, però ha patit algunes
modificacions. Al costat de la casa hi ha la cabanya, davant l’era, amb teulat a dos vessants.

Dades històriques

El mas Mariscot de Cruanyes ja és esmentat l’any 1275. Va ser al s. XIX quan Narcís Mariscot
va comprar diferents propietats a Camós, entre altres a Cal Santo i Cal Mestre Coix. Aquest
Narcís Mariscot va fer ampliar la casa construint dues galeries a cada extrem. La casa s’ha
anat restaurant al llarg dels anys, però encara conserva alguns elements característics, així
com el forn i una gran caldera.

Accés

Veïnat de Cruanyes. En direcció a Camós fins al nucli del poble. Trencar a mà esquerra, a
l’ajuntament, fins el veïnat de Cruanyes. La casa està situada davant el primer trencall a mà
dreta.
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CAL REI
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XIV-XVIII (aproximada)

La masia parteix d'un nucli constructiu de planta rectangular que ha sofert diverses ampliacions
i modificacions al llarg de la seva història. El teulat és a dues aigües; les parets són de carreus
irregulars i argamassa, menys a les cantonades on hi ha carreus ben treballats. Les obertures
són quadrangulars amb llinda i pedra de descàrrega, algunes bisellades i amb ampits. A les
golfes de la casa, tant a la façana sud com a la nord, hi ha badius. Per la façana sud s'accedeix
a un petit pati tancat per murs de pedra amb una porta de llinda al costat de migdia i una altra
al costat de tramuntana. A les llindes de les obertures hi ha diverses inscripcions.

Dades històriques

Cal Rei, es troba datat en un document de l'any 1356 (Mas Mir i Garrabà). La estructura actual
sembla correspondre bàsicament als s. XVII-XVIII. Antigament la casa estava habitada pel
propietari i tres o quatre masovers.

Accés

Sant Vicenç. Carretera de Banyoles a Camós, en direcció a Camós. Un cop passat l'ajuntament,
es baixa tot recte per una de secundària. A 2 km hi ha indicat a mà esquerra el trencall a
l'església de Sant Vicenç. Cal Rei es troba situada al costat de l'església.
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CAN PAISÀ / MAS ARNAU
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Masia
s. XV-XVIII (aproximada)

Descripció

Masia de cos rectangular de tres plantes, coberta a dos vessants que mostra diverses fases
constructives. En la façana principal, hi sobresurt la porta forana d'arc de mig punt de dovelles
de sorrenca, simètrica al carener. Damunt la porta hi ha una finestra de llinda amb impostes
corbes. La llinda de pedra calcària té arquet conopial incís, molt similar a una segona situada
a la seva esquerra. Una tercera finestra, aquesta amb ampit motllurat i llinda, conserva una
interessant inscripció. S’observa clarament en la façana com fou afegit un cos lateral en el costat
de migdia. Aquest afegit té dues finestres de llinda de calcària grisa, una d'elles amb la inscripció
de 1602. El ràfec té una única filada de teula girada i la façana mostra encara un arrebossat
de calç. En la façana lateral de tramuntana hi trobem tres finestres de llinda; en la primera
planta, dues d'elles amb any gravat (1671 i 1757). La masia de Can Paisà té una cabanya de planta
rectangular davant l'era. És especialment rellevant la tècnica constructiva dels seus pilars, a
base de lloses de travertí. En un dels pilars es llegeix gravat l'any 1700. La gran pallissa de planta
rectangular s'adossa al mur occidental de la masia. És sostinguda per diversos pilars de secció
quadrangular, amb un notable engruiximent de la seva base.

Dades històriques

Antigament aquesta casa pairal rebia el nom de Mas Arnau. Va ser canviat quan els avis de l'antic
propietari, Andreu Vallmajor, provinents de Mas Paisà de Cornellà del Terri, s'hi establiren. La
masia sembla una de les més antigues del veïnat de Can Pedrers. Les nombroses inscripcions
en les llindes semblen indicar una important ampliació al llarg dels s. XVII-XVIII, tot i que
constructivament el cos central seria precedent, si ens cenyim a la tipologia dels seus elements
d’origen medieval.

Accés

Veïnat de Can Pedrers. Carretera de Camós en direcció a Palol de Revardit. Es troba a peu de
carretera (km 5).

Condició actual
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Habitatge. Visitable només exterior
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CAN PALMES
Tipologia
Època
Descripció

178

CAMÓS

< ENRERE

Arquitectura civil. Masia fortificada
s. XV-XVII
Edifici de planta rectangular i coberta a quatre vessants amb un cos sobresortint de planta
quadrada de possible funció defensiva. Consta de tres plantes. La façana principal és formada
per una porta forana d'arc de mig punt de dovelles de travertí. Al seu damunt es troba l'escut
nobiliari emmarcat amb guardapols, on figuren dues palmes creuades i un castell de dues
torres. La finestra de la primera planta és de llinda i té ampit motllurat. Hi ha dues troneres
a banda i banda de la porta. La façana lateral de llevant presenta un gran nombre d'obertures.
Les finestres rectangulars de la primera planta són de llinda monolítica, mentre que les
obertures superiors són badius d’arc de llosa. S'ha de destacar el cos de planta quadrada
projectat davant la façana principal, probablement les
restes d'una antiga torre de defensa. Té una finestra
cantonera de travertí amb ampit motllurat i pilar de
secció quadrada. Tant en l'interior com en l'exterior
d'aquest cos s'identifica, en la planta baixa, quatre
troneres de funcionalitat defensiva. El sostre de la
planta baixa és de volta de canó. En l'interior de
la casa hi ha dos grans arcs de mig punt que
subdivideixen la sala de la planta baixa. Aquí, la
majoria de portes són d'arc rebaixat de dovelles.
En aquesta sala s'aprecien encara alguns
permòdols originaris de la primitiva tramada
de fusta. Segons el propietari, en la primera
planta hi ha un altre escut nobiliari amb dues
palmes. En la façana sud, al mur posterior
hi ha una porta amb llinda amb data (1632).
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Dades històriques

Aquest mas molt probablement té un origen noble, la seva tipologia arquitectònica sembla
seguir el model del mas-torre baix medieval amb reformes posteriors. Es tracta d’un dels
masos més antics del veïnat. El nom actual de la masia sembla que prové de l’escut de la
façana.

Accés

Veïnat de Sant Maurici. En la carretera de Pujarnol, hi ha una bifurcació asfaltada i senyalitzada
en direcció a Camós. Al cap de pocs minuts s'arriba al veïnat de Can Pigem on hi ha la masia
de Can Palmes.

Condició actual Habitatge. Visitable només exterior
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CAN PEDRERS
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XVIII

Masia de tres cossos de planta rectangular. El cos
central té major alçada i coberta a dos vessants.
Consta de tres plantes. La façana principal encarada
a orient té una porta central de llinda arquejada de
pedra sorrenca, amb símbols incisos. Destaquen la
galeria lateral d'arquets de mig punt, sostinguda per
petits pilars, i la balconada central de llinda. Algunes de
les finestres tenen arcs de descàrrega. La façana occidental és molt similar a l'anterior. Hi
ha una porta central de llinda monolítica arquejada, sense inscripció. Les finestres són de
llinda sorrenca i tenen ampit. Els badius de la segona planta són formats per arcs de llosetes.
Les façanes laterals tenen també finestres de llinda alineades, menors que les de la planta
baixa. El ràfec de la coberta mostra una sola filada de teula girada. La cabanya és independent
i s'orienta paral·lelament respecte a la masia. Té un porxo sostingut per una pilastra angular.

Dades històriques

Segons el propietari, l'edificació de la masia de tres cossos de Can Pedrers va tenir lloc a
principis del s. XVIII (1712), damunt els vestigis d’una casa precedent. Durant l'Edat mitjana
el veïnat de Can Pedrers era propietat de la Pia Almoina de Girona, així com d'altres masies
de la parròquia de Santa Maria de Camós.

Accés

Veïnat de Can Pedrers. Carretera de Camós en direcció a Palol de Revardit. Es troba a peu de
carretera (km 5).

Condició actual
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Habitatge. Visitable només exterior
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CAN PIGEM
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Masia
s. XV i posteriors

Descripció

Masia de planta rectangular a dos vessants amb una torre semicircular a la paret nord
occidental. La façana principal té els elements decoratius més interessants. Sobresurt la porta
forana de grans dovelles i les finestres de llinda de la planta baixa. En la primera planta hi ha
tres obertures d'estil gòtic, tot i que no totes elles semblen originàries. La finestra central és
un finestral gòtic triforat d'arquets trilobulats, mentre que les dues restants, a banda i banda,
són menors amb llinda d'arc conopial incís serrat. Tenen ampit motllurat i impostes amb
roselles. Les finestres de la segona planta són de llinda. El ràfec del teulat mostra una doble
filera de teula girada. En la façana lateral hi ha obertures de llinda de pedra calcària grisa,
alguna d'elles amb ampit motllurat. Altres obertures semblarien més modernes. En aquesta
façana es troba una gran torre semicircular amb merlets. La part posterior de l'edifici sembla
correspondre a una reforma posterior per tal d'adaptar la masia com a residència senyorial.

Dades històriques

Aquesta masia estaria documentada des de l’any 1490. Més recentment, la marquesa Mercè
de Llinàs i d'Arnau va comprar diverses finques del veïnat de Can Pigem entre les darreries
del s. XIX i principis del s. XX. Can Pigem, va voler convertir-la en una residència senyorial
d'estiu. Durant la guerra civil les propietats de la marquesa foren confiscades. Durant el règim
franquista les propietats del veïnat de Can Pigem foren retornades a la família Nadal de Llinàs,
però la marquesa va tenir la necessitat de vendre-les el 1945. Els masovers i els veïns de la
zona van comprar les masies de Can Pigem, Can Palmes, Can Met i Can Calic.

Accés

Barri de Sant Maurici. A la carretera de Pujarnol, abans de creuar el Matamors, hi ha una
bifurcació asfaltada i senyalitzada fins a Camós. En pocs minuts, s'arriba fins al veïnat de Can
Pigem en cotxe.

Condició actual

< ENRERE

Habitatge. Visitable només exterior
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CAN PRAT DE LA MITJAVILA
Tipologia
Època

Descripció

Presideixen l’entrada de la masia tres grans arcs de mig punt de dovelles. L’edifici té una torre
de planta quadrada adossada a la part posterior. La façana d’accés té una porta d’arc de mig
punt de dovelles i obertures de llinda a la primera planta. La torre de planta quadrada té un
teulat a dos vessants. Sembla la part més antiga de la masia. Cal destacar-hi una finestra de
llinda de calcària, amb ampit de motllures i espitllera. A la llinda superior hi ha un escut amb
relleu i als brancals, també amb relleu, hi ha una cara i una au. La part superior de la torre
té vàries obertures.

Dades històriques

A la façana principal hi ha diverses dates, damunt una finestra i una porta, hi trobem,
respectivament, “1818” i “1833”. Els tres arcs que apareixen davant la façana, fan pensar en
l'existència d'un hostal, i que els arcs servien per a l'entrada de les cotxeres, segons la
propietària. La part més antiga de la masia sembla correspondre a un mas-torre.

Accés

Veïnat de Can Prat de la Mitjavila. S'agafa la carretera de Camós, fins que hi ha un trencall a
mà dreta que indica el nom del veïnat. El camí és estret i no hi ha aparcament.

Condició actual
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CAN RIBES
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XIV-XVII (aproximada)

Masia de planta rectangular a dos vessants amb diversos cossos afegits. Té tres plantes i es
troba assentada en pendent damunt l'aflorament rocós. A la façana principal sobresurt la porta
forana de dovelles de travertí allargades. Damunt, de forma simètrica, hi ha la finestra de
llinda de pedra sorrenca amb ampit motllurat. A la tercera planta hi ha el graner obert amb
l'encavallada de fusta i sostinguda per pilar central. Es pot veure en aquesta façana com el
cos lateral de llevant s'adossa a l'estructura precedent. A la façana oriental s'observa com la
casa fou assentada damunt la roca; els murs són atalussats. Hi ha una finestra de llinda de
tipus medieval. A l’interior, la planta baixa conserva alguns elements arquitectònics interessants:
diverses portes de llinda, el sòl enllosat, espitlleres, alguns permòdols de la primitiva tramada
de fusta i un arc de mig punt de dovelles de travertí, ara tapiat. A la segona planta hi ha la sala
des d’on es distribueixen la resta d’habitacions. A l'esquerra hi ha la cuina amb la llar, molt
ben conservada, i la boca del forn.

Dades històriques

Durant els anys 80 del s. XX la masia fou rehabilitada i hi foren trobades les restes d’un antic
trull d’oli. Fragments d'aquest són visibles a l'entrada i era de la casa: la base del trull, la
mola o el dipòsit.

Accés

Santa Maria de Camós. Carretera de Camós, en direcció a Palol de Revardit, es troba una
bifurcació asfaltada, ben senyalitzada a Santa Maria de Camós, que condueix amb cotxe fins
a Can Ribes, a uns 250 m.

Condició actual

< ENRERE

Habitatge – turisme rural. Visitable només exterior
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CAN SERRÀ
Tipologia
Època
Descripció

Masia de planta rectangular amb teulada de dos vessants, assentada en pendent i orientada
d'oest a est. La façana principal, a llevant, té una porta forana central de dovelles. Algunes
finestres modernes han estat obertes en la façana, tot i que es mantenen elements d'aquelles
anteriors, majoritàriament tapiades, d’origen medieval. La primera té llinda de calcària grisa
i la segona mostra un petit arc incís en la llinda de sorrenca groguenca. La paret és arrebossada
amb morter de calç. La façana lateral té petits contraforts i petites finestres de llinda. S’observa
clarament com el cos del graner fou adossat a la casa. Aquest té encavallada de fusta i pilars
de pedra de sosteniment. L'era enllosada és oberta a migdia. Té una cabanya de planta
rectangular a dos vessants.

Dades històriques

Segons la família Mariscot, actuals propietaris de la casa, Can Serrà fou comprada el 1947 a
J. Candel, delegat provincial de banca. Aquest hauria adquirit, per la seva part, la casa d'una
tal C. Huguet. Durant els anys 20 del s. XX la casa es va cremar a causa d'un incendi iniciat
al paller. Part de l'embigat de fusta fou substituït, però en l'interior encara perduren alguns
cairats originaris, foscos i fumats, que es salvaren del foc. La tipologia arquitectònica de la
masia mostra elements d’època medieval amb significatives reformes posteriors.

Accés

Veïnat de Can Pedrers. En la carretera de Camós, direcció a Palol de Revardit, passada la
senyalització de Santa Maria de Camós, s’arriba en pocs minuts a aquest veïnat. La masia és
dins del veïnat.

Condició actual
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Arquitectura civil. Masia
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Habitatge. Visitable només exterior
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CAN TAPIS
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Masia
s. XVII-XVIII (aproximada)

Descripció

Masia molt reformada de planta rectangular
amb teulada a dos vessants. L'edifici antic es
troba al costat nord. En origen era de dues
plantes. En la façana de llevant cal remarcar
la seva porta de llinda. Dues finestres de la
primera planta mostren dates incises en la
llinda. També es pot apreciar una inscripció
molt malmesa en la porta. En la façana de
ponent hi ha una porta de llinda de sorrenca
molt similar a l'anterior. Hi ha la data de 1600
i una creu central. En el brancal hi ha incís el nom de "Narciso Vila". La finestra de la primera
planta és de llinda i ampit. Un gran nombre d'obertures d'aquesta façana han estat col·locades
durant la reforma de la masia. Són de travertí i pretenen mantenir l'aspecte tradicional. A
l'interior es conserven diverses portes de llinda amb dates incises i interessants inscripcions.

Dades històriques

La casa, a partir de les inscripcions gravades en llindes i portes, sembla que fou construïda i
reformada al llarg dels s. XVII i XVIII. No s'aprecien elements arquitectònics més antics.

Accés

Santa Maria de Camós. Des de la169
carretera de Camós, cal agafar la bifurcació de Santa Maria
de Camós. Hi ha un trencall asfaltat que porta en pocs minuts amb cotxe davant la masia. El
trencall és indicat, conjuntament amb la masia de Can Ribes a 250 m.

Condició actual
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Habitatge, turisme rural. Visitable només exterior
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CAN XIPIS
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XVI-XIX (aproximada)

Masia situada al mig de cases de nova construcció. La seva tipologia correspon a la masia de
dues plantes amb graner. Conserva encara la cabanya amb un gran arc. El teulat és a dos
vessants. La porta d’entrada té un arc de mig punt amb grans dovelles de travertí. La finestra
de pedra calcària del damunt té reminiscències gòtiques. Al damunt, un badiu d’arc de llosa.
Una de les finestres de la façana té un ampit amb motllures i al damunt hi ha inscrita a la
llinda la data de 1835. L’edifici és fet amb carreus de pedra més o menys regulars i revestit.

Dades històriques

Es conserva una data damunt una finestra, “1835”, segurament corresponent a algunes de les
obres d'ampliació i reformes que devia patir la masia.

Accés

En direcció a Camós, abans d’arribar a l’Ajuntament i a mà dreta, es troba Can Xipis, rodejada
d'edificis de nova construcció.

Condició actual

186

CAMÓS

< ENRERE

Deshabitada. Visitable només exterior

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

EL MOLÍ DE CAN MILLERES
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Molí
s. XIX

El molí està situat al costat del riu Matamors, assentat en el talús. Edifici de forma irregular
de tres plantes i soterrani. Al soterrani hi ha els estables, les corts i l’obrador del molí. Les
altres plantes estan destinades a l'habitatge. Les obertures són rectangulars fetes de maó i
amb llinda de travertí, algunes de la planta superior amb arc rebaixat. Les portes de les façanes
són de llinda o amb arc rebaixat. La façana que dóna al riu té una gran terrassa. Davant la
façana principal encara es veu part de la bassa que s’utilitzava per emmagatzemar l’aigua.

Dades històriques

El document més antic que es troba del molí és de l’any 1873. D’aquest document es dedueix
que el molí funcionava i era propietat de la família Xargay. A partir de l’any 1923 fins al 1930
no hi ha documents de contribucions industrials. Sembla ser que després de la guerra civil
el molí va funcionar cinc anys més. Avui conserva l’obrador, l’espai on treballava el moliner i
dues moles. Una servia per moldre el blat per fer farina. L’altre, per moldre ordi i civada per
fer la farinada dels animals. Fins a l’any 1992 el molí va conservar sencera una gran bassa,
davant la façana principal.

Accés

Situat al costat esquerre de la carretera de Camós abans d'arribar al nucli i a un nivell inferior
al de la carretera. És de fàcil accés i s’hi pot aparcar.

Condició actual
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Habitatge. Visitable només exterior
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LA BÒBILA D’EN VENTURA
Tipologia
Època

Descripció

Actualment de l’antiga bòbila només en queda la xemeneia, que queda adossada a una casa
particular. La xemeneia de base circular és feta de rajols i la seva alçada és de quinze metres.
La casa, de nova construcció, envolta la xemeneia, i en deixa visible una part.

Dades històriques

On actualment encara es conserva la xemeneia, s’hi va instal·lar als anys 30 de s. XX una fàbrica
per fer rajols. El lloc escollit per construir-hi la fàbrica era ideal per garbellar la terra, depurar
el fang i assecar els rajols a tocar la riera Matamors. Tot el procés era fet manualment. Es feia
servir un forn de llenya per fer les cuites. A Camós va existir una altra bòbila a finals del s.XIX,
anomenada bòbila d’en Pepis. Aquesta es trobava situada a prop de la bòbila d’en Ventura.

Accés

Element disseminat. Veïnat de Can Prat de la Mitjavila. Agafant la carretera de Camós, hi ha
un trencall a mà dreta que indica el veïnat de Can Prat de la Mitjavila. Es travessa el riu
Matamors, i a uns 200 m hi ha la xemeneia de la bòbila.

Condició actual
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LA TORRE DE DALT
Tipologia
Època
Descripció

< ENRERE

Arquitectura civil. Masia
s. XV-XVII
Masia de planta rectangular amb coberta a dos vessants i assentada en un talús. Té tres
plantes. Al costat nord mostra un cos afegit. En la façana oriental hi ha la porta forana d'arc
de mig punt de dovelles de travertí. Al damunt, l'escut heràldic on figuren en relleu una àguila
amb una escala al centre. A la planta baixa s'observa una finestra de llinda de pedra sorrenca
amb una rosella en relleu. A la segona planta destaquen dues finestres de llinda de calcària,
amb arc conopial incís i rosella, a més d'una balconada de llinda. A l'interior aquestes finestres
tenen festejador. En la façana septentrional existia l'antic trull de la casa. En la façana occidental
destaca la porta amb llinda amb data incisa. Una finestra de llinda, amb arc conopial incís i
rosella, és molt similar a les anteriors. Diverses finestres de llinda de travertí són de factura
moderna. A l'interior els espais són coberts amb voltes d'aresta o voltes de canó. A la tercera
planta hi ha el graner amb l'encavallada sostinguda per pilars de pedra.
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Dades històriques

Cap a mitjan s. XVII la Torre de Dalt pertanyia a la família Surís. Van vendre, a principis del
segle XVIII, amb la fórmula de la "cessió a carta de gràcia" les seves propietats de Santa Maria
de Camós. El 1717 la Torre de Dalt fou donada a Joan Heras, pagès de Canet d'Adri, per 2.400
lliures. A finals del s. XVIII la família Reixach, hereus de la família Surís, inicien els tràmits
legals per recuperar la seva antiga finca. La concòrdia del 18 de juliol de 1828 permet finalment
que Llúcia Reixach i Marimon recuperi la Torre d’Escales, segons els documents estudiats per
C. Pujol. El dia 12 de setembre de 1866 la Torre de Dalt fou adquirida per Jeroni Camps i Solé.
La família Camps des d'aleshores n'és la propietària

Accés

Element disseminat de Santa Maria de Camós. Accessible des de la carretera de Banyoles a
Camós en direcció a Palol de Revardit. Passat l'Ajuntament, es troba una bifurcació senyalitzada,
sense asfaltar, que condueix en pocs minuts a la Torre de Dalt. S'hi arriba en cotxe.

Condició actual
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SANT VICENÇ DE CAMÓS
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Conjunt.
s. XI i posteriors

El veïnat, situat en el vessant de llevant del puig de Sant Joan, està format per l'església de
Sant Vicenç, d'origen romànic, la Sala, antiga torre fortificada, el cementiri i diverses masies:
Can Mir, Can Farners, Can Cubell. Pel que respecte a l’església de Sant Vicenç, conserva part
de l’estructura romànica de la nau, tot i que fou reformada en època posterior (s. XVI-XVII). En
la Torre de Camós, també anomenada la Sala, hi destaca la seva sala interior d’època medieval.
Podria tractar-se de la casa forta del llinatge Camós documentat des del s. XII.

Dades històriques

La primera notícia que tenim del veïnat de Sant Vicenç de Camós fa referència a la seva església:
un document de l'any 1019 informa sobre la donació de l'església a la canònica gironina per
Ramon Bonhom. El topònim de Camós evoluciona del primitiu "Camonos" documentat l'any
1059 fins al Camós, documentat per primera vegada l'any 1359. El 1603 la Reial Audiència de
Catalunya dicta una sentència a favor de l'abat del monestir que obligava els habitants de Sant
Vicenç a pagar taxes. L'any 1695 els francesos van intentar cremar la parròquia de Sant Vicenç;
es tenen notícies que van incendiar diverses cases de la vila. El 1698 Santa Maria i Sant Vicenç
ja estaven constituïts com una batllia reial.

Accés

Sant Vicenç. En la carretera de Banyoles a Camós, un cop passat l'ajuntament, al km 2.5 a mà
dreta es deixa la carretera i es baixa per una altra carretera local asfaltada. A 2 km hi ha indicat
a mà esquerra el trencall per accedir a l'església.
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VEÏNAT D’EN PONÇ
Tipologia
Època

Descripció

Conjunt de masos situats al voltant de la torre de Can Basses. Aquests han estat modificats
al llarg dels anys, però el veïnat conserva encara una certa unitat. Alguns d’aquests masos
encara hi perduren elements característics: a Mas Subet la porta adovellada, a Cal Ros, tot i
l'última restauració, els arcs dels porxos, a Can Jepet finestres de tipus medieval a la façana
principal i algunes de les seves finestres són amb llinda en forma d’arc de mig punt, amb
reminiscències romàniques.

Dades històriques

Conjunt de masies que sembla que formaren una unitat ja durant l’època medieval. Alguns
dels elements arquitectònics de les masies són del període medieval. Destaca la torre de
defensa al mig del veïnat.

Accés

Veïnat d’en Ponç. Agafar la carretera de Banyoles direcció Camós i just abans d'arribar al nucli
hi ha un trencall a mà dreta que indica el veïnat. S’hi pot arribar en cotxe, però de difícil
aparcament.
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VEÏNAT DE CAN PEDRERS
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Conjunt
Medieval i posteriors

És el veïnat més important de la parròquia de Santa Maria de Camós. Està format per tres
masies de grans dimensions, totes elles amb era i pallissa: Can Bosch, Can Pedrers i Can
Paisà. Aquestes masies es troben esglaonades en la vessant oriental del serrat de Can Salvi.
La seva construcció respon a diferents èpoques. Destaca la masia de Can Pedrers, construcció
del s. XVIII, que mostra una típica estructura basilical i planta de tres crugies. Can Paisà sembla
una de les més antigues del veïnat amb elements arquitectònics d’època medieval i posteriors.
Altres cases modernes formen part actualment del veïnat. Cal destacar també la masia de
Can Sarrà, a tocar Can Paisà.

Dades històriques

Antigament el veïnat de Can Pedrers tenia estrets contactes amb altres masies ubicades al
llarg de la vall del Revardit i en les vessants del serrat de Can Salvi, les quals hi tenien un punt
de pas obligat i de parada. Parlem de Can Magot, de Can Mateu, de Can Valentí, de Can
Ginebreda, etc.

Accés

Veïnat de Can Pedrers. El veïnat és creuat per la carretera de Camós, en direcció a Palol de
Revardit, passada l'església de Santa Maria de Camós, trobem el veïnat senyalitzat.
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VEÏNAT DE CAN PIGEM
Tipologia
Època

Descripció

Veïnat format per quatre masies en una elevació del pla d'en Pigem davant del Matamors.
Dues masies, Can Palmes i Can Pigem, demostren evidents trets senyorials a través dels seus
elements decoratius i arquitectònics, alguns d’ells d’origen medieval: escut nobiliari, finestrals,
torre, troneres, etc. En canvi, Can Met Gras té unes característiques més modestes i semblaria
tractar-se més d’una masoveria. Can Calic es troba actualment enrunada.

Dades històriques

L’origen del veïnat molt probablement es remunta ja a època medieval. La marquesa Mercè
de Llinàs i d'Arnau va comprar diverses finques del veïnat de Can Pigem entre les darreries
del s. XIX i principis del s. XX. Can Pigem, va voler convertir-la en una residència senyorial
d'estiu. Durant la Guerra Civil espanyola les propietats de la marquesa foren confiscades.
Durant el règim franquista les propietats del veïnat de Can Pigem foren retornades a la família
Nadal de Llinàs, però la marquesa va tenir la necessitat de vendre-les el 1945. Els masovers
i els veïns de la zona van comprar les masies de Can Pigem, Can Palmes, Can Met i Can Calic
durant la postguerra.

Accés

Veïnat de Sant Maurici. Accessible des de la carretera de Pujarnol a partir d'una bifurcació
senyalitzada i asfaltada en direcció a Sant Vicenç de Camós. En cotxe es troba a menys de cinc
minuts.
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LA RECTORIA DE CAMÓS / LA SALA
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura militar. Masia fortificada
s. XIII i posteriors

Edifici medieval de planta rectangular, format per
la unió de tres cossos constructius. En el costat
lateral hi ha la torre de planta quadrada, possi
blement la part més antiga. La torre conserva dues
finestres geminades d’arquets de punt rodó i restes
d’un metacà defensiu. A la façana principal destaca
una porta forana de dovelles. Adossada a la torre hi
ha la sala la sala estructurada amb un seguit d’arcs de
dovelles, un bell exemplar de sala medieval i l’única coneguda a la comarca d’aquestes
característiques.

Dades històriques

La part més antiga de l’edifici va ser construït possiblement el s. XIII. A la primitiva torre s'hi
afegeix dos cossos constructius. En el seu origen va ser un mas fortificat de la baixa noblesa;
es creu que era la residència dels cavallers amb nom de "Camós". D'aquesta família hi ha
documents des del 1162, amb referències al rei Pere Joan. L'any 1450 es deixa de tenir notícies
d'aquesta família. La Sala es convertí en rectoria fins a l'any 1960, aproximadament. En aquesta
època el bisbat de Girona ven la Sala per la quantitat de 800.000 PTA a un particular que la
converteix en habitatge.

Accés

Nucli de Sant Vicenç. Cal agafar la carretera de Banyoles a Camós. Una vegada passat
l'ajuntament, al km 2.5, cal seguir per una carretera secundària i asfaltada. A 2 km hi ha indicat
a mà esquerra el trencall de l'església de Sant Vicenç. La Sala està situada al seu davant.

Condició actual
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TORRE DE CAN BASSES
Tipologia
Època
Descripció

Masia de planta irregular, bastida amb carreus de pedra
ben treballats. A la façana principal destaca la torre de
planta quadrada situada a un extrem de la masia. La
majoria d’obertures són rectangulars amb llinda. Es poden
apreciar restes defensives: un possible metacà i espitlleres.
A un costat de la torre, encara es conserva una finestra
coronella amb la columna i el capitell amb decoracions florals.
Damunt la porta actual d’entrada, a la façana sud, hi ha un
escut amb la figura en relleu del cap d’un cavaller a la part
superior i amb una cigonya i una torre al centre del blasó. A la
posterior, hi ha un pòrtic amb dos grans arcs de mig punt i una
entrada posterior a la casa.

Dades històriques

En un primer moment, sembla que hi havia un mas de dos trams afegit a una torre fortificada.
La darrera ampliació i reforma va tenir lloc el s. XVIII. Actualment es troba en procés de
restauració.

Accés

Veïnat d’en Ponç. En direcció a Camós, un trencall a mà dreta indica el veïnat d’en Ponç. S’hi
pot accedir en cotxe.

Condició actual
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ESGLÉSIA DE SANT VICENÇ DE CAMÓS
Tipologia
Època

Arquitectura religiosa. Església
s. XI-XIII i posteriors

Descripció

Església d’origen romànic de nau
única amb absis poligonal al mur de
llevant. A la façana principal,
orientada a ponent, hi ha una porta
d'entrada d'arc de mig punt adove
llat. Al costat dret d'aquesta, un
nínxol amb una inscripció actual
ment illegible. Sobre la porta, un
petit rosetó central i emmarcat per
una mena de guardapols. A la façana
de migdia s’aprecia una paret de
carreus força ben treballats, a partir de la línia d'imposta el mur és d'argamassa. En aquesta
última franja de paret hi ha dues petites obertures rectangulars i un rellotge de sol en mal
estat de conservació. En el mur de carreus hi ha dues finestres de doble esqueixada. Al mur
de l'absis, hi ha una finestra quadrangular. A la façana de llevant es conserven tres espitlleres
a la part superior. A tramuntana hi ha adossada la torre de base quadrada. S'hi accedeix per
unes escales adossades al mur de l'església. La torre consta de dos pisos amb obertures
d'arc de mig punt a cada façana. L'interior presenta nau única, coberta amb volta ogival
reforçada per dos arcs forners i absis poligonal. Als peus de l'església hi ha el cor.

Dades històriques

El document més antic que cita l'església de Sant Vicenç de Camós data de l'any 1019, quan
Ramon Bonhom fa la donació d'aquesta església a la canònica gironina. L'any 1058, l'església
fou restituïda per la comtessa Ermessenda al bisbe Berenguer de Girona. A causa dels
terratrèmols dels anys 1427-1428, l'església pateix diverses modificacions. Durant els s. XVII
i XIX també hi ha modificacions de la seva estructura. Actualment només es conserva, de la
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primitíva església romànica, la base del campanar, parts dels murs i obertures. L’any 1809
l’església va ser saquejada per les tropes franceses durant la guerra de la Independència.
Durant la guerra civil espanyola (1936-1939), es van cremar totes les imatges religioses de
l'església.
Accés

Condició actual
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En la carretera de Banyoles a Camós, un cop passat l'Ajuntament de Camós, al km 2,5, es
deixa la carretera i es baixa per una carretera secundària asfaltada. A mà esquerra hi ha indicat
el trencall per accedir a l'església de Sant Vicenç, a 600 m.
Església. Visitable concertat
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ESGLÉSIA DE SANTA MAGDALENA DE NOVES
Tipologia
Època

Arquitectura religiosa. Església
s. XI-XVI

Descripció

Ermita d’una sola nau de planta rectangular
amb teulat a dos vessants. A l'entrada hi ha
una porta amb arc de mig punt amb dovelles,
damunt una petita finestra. La façana és
precedida per un porxo amb volta i dos ac
cessos laterals. A la banda de ponent hi ha una escala que dóna accés al terrat del porxo i al
campanar d’espadanya. Al mur de tramuntana hi ha una petita absidiola. La nau és coberta
amb volta de canó i acaba amb un absis rectangular. Els murs són fets amb pedra sorrenca i
de carreus de pedra. A l'interior es conserva el retaule de Santa Magdalena, recentment
restaurat.

Dades històriques

Ens trobem davant una ermita romànica que data del s. XI. Sembla que el culte religiós va ser
aturat quan un jueu que vivia al costat va incorporar-la al seu mas. El 1303, però, l’abat de
Banyoles, Bernat, va comprar-ne la propietat per 350 sous a un tal Mair, fill del jueu Salomó.
Es va tornar així a establir el culte religiós. L’edifici va ser reconstruït al s. XVI després dels
efectes dels terratrèmols del s. XV, i queden, doncs, pocs elements de la construcció original:
els murs, l’absis lateral i part de la façana principal. Posteriorment es va construir el porxo.
Al mes de juliol del 1991 van començar les obres de restauració a causa del seu mal estat; les
obres van acabar el maig de 1992. Van arreglar la volta i altres elements.

Accés

Element disseminat. En direcció a Camós, a mà dreta hi ha el trencall de la Bòbila i Santa
Magdalena. Només cal seguir les indicacions fins a dalt del turó. Es pot aparcar fàcilment.
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ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE CAMÓS
Tipologia
Època

200

Arquitectura religiosa. Església
s. XII i posteriors

Descripció

Església de planta rectangular sense absidiola
d'una sola nau amb notables reformes del s. XIX
que han desfigurat el primer projecte romànic.
La façana actual d'accés ha estat molt restaurada,
amb un fris motllurat que la divideix en dos cossos.
La portalada d'arc ogival és de reminiscència
gòtica, amb una imatge de la Mare de Déu, i al
seu damunt té una rosassa. La façana és acabada
amb un frontó triangular. A la seva dreta hi ha el
campanar de planta quadrada, molt reformat. A
la façana de migdia, aquella que no és adossada
a la rectoria, s'hi troben els elements originaris
de l'obra romànica. Són el parament de carreus
de pedra sorrenca i la finestra de doble esqueixada
formada per un arquet de dovelles. Damunt la nau hi ha un sobrealçat de pedra irregular
amb obertures de tir o espitlleres. S'adossen a aquest mur dos contraforts i la vella sagristia.
En la façana posterior han perdurat una porta i una rosassa tapiades. La porta, amb dos
capitells jònics, fris motllurat i frontó triangular, és d’ordre clàssic.

Dades històriques

La primera notícia referent a la parròquia de Santa Maria de Camós apareix el maig de 1211.
Són diversos els documents que al llarg dels s. XIII i XIV citen la parròquia de Santa Maria de
Camós en compres o cessions de terres en les propietats circumdants. El 7 de juny de 1477
li fou comunicat al rei Joan II la mort de Pasqual de la Mel, agutzil de la Cúria Reial de Girona,
en les proximitats de Santa Maria de Camós. Durant la Guerra de la Independència arribaren
a la parròquia de Santa Maria de Camós les tropes franceses. Capturaren el rector de Santa
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Maria de Camós, el rector de Corts i alguns paisans, que foren traslladats lligats fins al seu
campament de Riudellots de la Creu. A partir de 1658 la parròquia de Santa Maria de Camós
es conegué popularment com a capella de Santa Teresa, atès que aquesta santa tenia un altar
barroc dedicat a l'interior de l'església. El 1906 el temple va patir una important restauració
que va canviar l'orientació de la seva façana principal, que passà a ser l'oriental.
Accés
Condició actual
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Carretera de Camós en direcció a Palol de Revardit, a la dreta, hi ha un trencall asfaltat i
senyalitzat que porta fins a l'església de Santa Maria, a uns 500 m.
Església. Visitable concertat
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RESTES DE L'ERMITA DE SANT JOAN DE CAMÓS
Tipologia
Època

Descripció

Actualment només resten les primeres fileres de carreus del que hauria estat l'absis de
l'ermita. Els murs són fets de pedra sorrenca, coberts de vegetació.

Dades històriques

No s'han trobat referències històriques de cap tipus, ni orals ni documentals, referents a
l'ermita de Sant Joan.

Accés

Element disseminat. Carretera de Banyoles a Camós en direcció a Camós. Un cop passat
l'Ajuntament, cal dirigir-se a l'església de Sant Vicenç. Cal seguir aquesta carretera fins al
cartell que indica la font. Pujar carretera amunt fins a arribar a un petit replà. L'ermita es
troba mig amagada per la vegetació, en el cim del puig de Sant Joan.

Condició actual
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CREU DE SANT JOAN
Tipologia
Època

Element constructiu. Creu de terme
Incerta

Descripció

Monòlit de pedra de quatre cares. A la part superior hi ha un petit orifici. La pedra no presenta
cap element decoratiu ni cap inscripció.

Dades històriques

Hi ha notícies que a principis del segle passat per la festivitat de Sant Antoni Abat, el 17 de
gener, es feia una benedicció col·lectiva als animals i als camps des del cim de Sant Joan. A
la pedra es col·locava la creu i el capellà procedia a la benedicció. Antigament el cim era un
turó net d'arbres i s'hi podia observar tota l'esplanada de Camós.

Accés

Element disseminat de Sant Vicenç. Situada al cim del puig de Sant Joan. Una vegada s'arriba
al trencall de la font de Garrabar, es segueix la carena fins al cim on hi ha la creu. És accessible
en cotxe.
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FONT DE GARRABAR
Tipologia
Època

Descripció

Dades històriques
Accés

Condició actual
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Element constructiu. Font
Incerta

Mina excavada al talús de la muntanya, construïda amb rajols. L'aigua baixa a través d'un broc
de pedra i desguassa en una petita bassa que forma un petit rierol.
Antigament es creia que les aigües de la font de Garrabar tenien propietats medicinals.
Element disseminat de Camós. A la carretera de Banyoles a Camós, hi ha el trencall que indica
l'església de Sant Vicenç i la font de Garrabar. Es puja carretera amunt, on hi ha el cartell que
indica la font. A uns 400 m es pot deixar el cotxe i seguir a peu un camí que baixa pel costat
de ponent de la muntanya. A 200 m hi ha la font.
Font. Visitable
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FONT DE LA FERRIOLA
Tipologia
Època

Element constructiu. Font
s. XVIII

Descripció

Mina excavada al marge de tramuntana de la muntanya. Actualment queda sota la protecció
de les arrels d’una gran alzina. L’antiga construcció ha perdut el seu aspecte i es presenta
arrebossada de ciment. El broc, sense rajar, cau a un petit abeurador.

Dades històriques

Les referències històriques de la font Ferriola daten del s. XVIII. Aquesta font, segons Constans,
era considerada la reina de les fonts de la comarca per l’excel·lència de les seves aigües.

Accés

Element disseminat. De la carretera de Banyoles a Pujarnol, cal agafar el trencall en direcció
al barri de Sant Maurici. A uns 500 m es troba el trencall de la font Perpinyana, degudament
indicat. A 200 m es deixa aquest camí per agafar el de mà dreta. A pocs minuts es troba la font
a peu de camí. Només és accessible amb vehicle tot terreny.
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FONT DE LA PERPINYANA
Tipologia
Època

Descripció

Font a la vessant de migdia de la muntanya, d’estructura molt simple. Construïda amb pedra
seca aprofitant el pendent de la muntanya. L'aigua de la mina raja a través d'un broc de ferro
i cau en un abeurador fet de lloses de travertí.

Dades històriques

La font de la Perpinyana és una de les més antigues de la comarca. Mn. Ll. Constans va deixar
constància de la qualitat de les seves aigües. En surten tres conduccions d'aigua, l'única visible
és per a ús públic, n’hi ha una altra per a ús del mas de la Perpinyana i l'última per a ús de
la Perpinyana de Baix.

Accés

Element disseminat. Barri de Sant Maurici. A la carretera de Banyoles a Pujarnol, cal agafar
el trencall de la carretera de Camós. A 600 m, a mà dreta, hi ha el trencall indicant la font. És
una carretera sense asfaltar que porta a la casa de la Perpinyana. Es deixa el cotxe i es puja
a peu seguint un petit corriol. A 200 m hi ha la font.

Condició actual
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FONT DEL SALT DALMAU
Tipologia
Època

Element constructiu. Font
Incerta

Descripció

Font situada al costat del salt d’aigua del riu Matamors (Salt Dalmau). El paratge s’ha adequat
amb un terraplè i un petit mur des d’on es veu el salt i la bassa. L’aigua de la font surt per un
sol broc i baixa fins a la bassa del riu Matamors. Està orientada a migdia.

Dades històriques

El riu Matamors, que baixa pel costat de la font, ja es cita l’any 1017. Aquest riu neix a Pujarnol.
S’anomena font del Salt Dalmau pel salt d’aigua situat al seu costat. Aquest paratge és lloc
de trobada per fer-hi berenars i és on abans la gent es banyava.

Accés

Des del camp de futbol de Porqueres, cal agafar el camí de la font del Salt Dalmau fins a trobar
el riu. Llavors a mà dreta hi ha un trencall. Cal aparcar el cotxe i baixar a peu per unes escales.

Condició actual

< ENRERE

Font. Visitable

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

CAMÓS

207

< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

PONT DE CAN MILLERES
Tipologia
Època

Descripció

El pont de Can Milleres està situat al costat de l'actual pont del riu Matamors a Camós. El pont
és d'arcada i descansa sobre un arc de mig punt. No té baranes als costats i la part central
és de poca amplada. Al costat nord hi ha un forat que comunica la bassa del molí de Can
Milleres amb el riu Matamors.

Dades històriques

Antigament s'utilitzava aquest pont, que estava situat al costat de la bassa del molí de Can
Milleres, per anar de Camós a Banyoles. Actualment el pont no s'utilitza. S'anomena de Can
Milleres per la proximitat amb el molí.

Accés

En direcció a Camós, el pont queda a mà dreta, just al davant del molí de Can Milleres i al
costat mateix de l'actual pont que travessa el Matamors. Cal arribar-hi a peu, és de fàcil accés.

Condició actual
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PONT DE LA FONT DEL SALT DALMAU
Tipologia
Època

Element constructiu. Pont
s. XIX

Descripció

Pont d'una sola arcada. El seu arc és de mig punt. L'estructura és de pedra i als costats hi ha
la placa commemorativa de l'any de construcció (1880), aplacada a la barana, també de pedra.

Dades històriques

Antigament, per anar de Camós a Banyoles amb carro, s'havia de travessar el riu pel veïnat
de Can Prat de la Mitjavila, i per travessar-lo a peu s'havia de passar pel costat de Can Milleres.
Per solucionar el pas del riu, l’alcalde Vicenç de Besalú, que provenia de Can Besalú, al veïnat
de Cruanyes, va fer construir el pont per facilitar un nou accés cap a Banyoles.

Accés

En el camí de la font del Salt Dalmau. En direcció a Camós fins arribar al nucli, trencar a mà
esquerra fins el veïnat de Cruanyes. Passat el veïnat, seguir les indicacions que porten a la
font del Salt Dalmau. El pont és just abans d'arribar a la font.
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El municipi de Cornellà del Terri té una extensió de 27,22 Km2. Està situat a la banda
sud de la comarca, on el riu Terri, que recull les aigües de l’estany de Banyoles, el
travessa de camí fins a desembocar al Ter.
La seva capital, Cornellà, és el poble de la comarca que té una alçada més baixa, 96
m sobre el nivell del mar.
A més de Cornellà, el municipi el formen 8 pobles més: Sant Andreu del Terri, Ravós
del Terri, Sords, Santa Llogaia del Terri, Pujals dels Cavallers, Pujals del Pagesos,
Borgonyà i Corts, que en total sumen una població de 1.970 habitants, segons el cens
de 2003. La seva situació i la creixent implantació d’indústries en el seu terme l’han
convertit en un dels pobles amb un creixement poblacional més continuat en els
darrers anys.
El nom de Cornelius, d’origen romà, seria el topònim que va donar nom a l’actual
Cornellà. Aquest antic poble, l’any 1986, va celebrar el mil·lenari en memòria del
document que l’any 986 citava l’església parroquial de Sant Pere de Cornellà. L’actual
església correspondria a una obra del s. XVIII, tot i que s’hi conserven alguns elements
d’època anterior.
A part de la capital de la comarca, Cornellà és un dels municipis on ha perviscut i
encara manté el major patrimoni monumental del Pla de l’Estany. Dels seus orígens
romans, se n’han localitzat diversos vestigis, però les troballes a la bòbila romana
d’Ermedàs en són el millor exponent.
El 19 d’agost de 1337 és una data important per a la població de Cornellà: el rei Pere
el Cerimoniós atorga la Carta Pobla que deslliura els seus habitants de les obligacions
a què el poder feudal els tenia sotmesos.
Els diferents nuclis formats al redós de les esglésies parroquials de cadascun dels
pobles formen un patrimoni històric de gran varietat i riquesa monumental. L’església
parroquial de Sant Joan de Borgonyà, amb les arcuacions que decoren l’absis; Santa
Eulàlia de Pujals dels Cavallers amb el característic campanar d’espadanya; Santa
Maria de Pujals dels Pagesos, que conserva una de les comptades majestats romàniques
de Catalunya i alhora es distingeix pel singular campanar rodó, únic a tota la comarca;
Sant Andreu del Terri, conegut pel seu elegant pont sobre el Terri i la petita església
romànica de Sant Andreu; Ravós del Terri, amb el castell medieval, símbol de la força
dels senyors feudals, i les pintures del s. XIII que decoren l’interior de l’església de
Sant Cugat; Santa Llogaia del Terri, encara que molt modificada, té els seus antecedents
en l’arquitectura romànica; Sords, que amb el pont medieval, l’església parroquial i
el restaurat comunidor, forma un conjunt molt integrat, i per últim, Corts, amb l’església
de Sant Julià, que es troba documentada el 1019 i conserva una esplèndida portalada
romànica amb dos capitells i les arquivoltes esculturades.
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Arquitectura civil. Masia
Incerta
Edifici de planta rectangular amb planta i dos pisos i el teulat a dues aigües amb vessant a la
façana principal. La porta d’entrada és d’arc rebaixat, al costat hi ha un contrafort. Damunt
destaca un balcó amb llinda de pedra i brancals bisellats. La majoria de finestres de la primera
planta són amb llinda de pedra calcària grisa i ampits treballats amb motllures. Les parets
són de maçoneria. A la façana posterior hi ha badius al segon pis. La façana lateral té també
obertures de dintell de pedra calcària. L’altra façana lateral queda adossada a diferents cabanyes
i barraques que s’hi han anat construïnt al llarg dels anys.

Dades històriques

Actualment la casa no està habitada. Els actuals propietaris van ocupar l’edifici a principis del
s. XX. Els anteriors masovers van marxar al poble de Cornellà i es van emportar també el nom
de Ca l’Ànima. L’edifici ha patit algunes reformes com la incorporació d’un balcó a la façana
principal.

Accés

En direcció a Girona, trencar per la sortida de Cornellà del Terri. A la primera rotonda, anar
en direcció a Cornellà i a la segona rotonda, es veu el cartell on indica el veïnat de Ca l’Ànima,
a 400 m. Fàcil d’aparcar.

Condició actual
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CA LA FLORA
Tipologia
Època
Descripció

Edifici urbà de planta irregular i dos pisos. El teulat és a dos vessants amb el carener paral·lel
a la façana. La façana principal està arrebossada i s’estructura a partir de dos balcons a cada
pis. En la barana de ferro d’un balcó hi ha l’any “1851”: Els balcons són fets amb lloses de
travertí. Totes les obertures són emmarcades amb carreus ben treballats. A la façana posterior
es veuen finestres amb llinda i ampit. Aquesta façana ha perdut gran part de l’arrebossat. A
la façana lateral hi ha una estructura rectangular afegida que té planta baixa i dos pisos. A
cada costat hi ha grans obertures amb arcs apuntats. Aquesta part està construïda amb carreus
ben treballats de travertí.

Dades històriques

Ca la Flora va ser una casa socialment important al poble de Cornellà. Molts habitants recorden
haver-hi anat a ballar i també recorden que antigament hi havia hagut un hostal per als pobres,
a la part on hi ha els arcs. Damunt la porta d'entrada, a la llinda de pedra, hi ha inscrit:
"Salbador Subirós me facit lo dia 8 de novembre de 1882”. La data a la llinda i al balcó poden
indicar que la construcció o les reformes de la casa són del s. XIX.

Accés
Condició actual
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CAL FUSTER
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XIX

Masia de planta rectangular, de dos pisos i coberta a dos vessants amb dos cossos afegits en
el costat de tramuntana. Es mostra com una obra projectada de forma unitària. Hi podem
diferenciar una estructuració en tres cossos. L'obra de la masia és a base de carreus de travertí
ben tallats en els seus angles i obertures. La porta principal de la façana de migdia té un arc
rebaixat format per tres peces de travertí. Damunt hi ha un balcó amb llinda de pedra. Hi ha
una segona porta lateral d'arc rebaixat sense inscripció. En el primer pis destaquen els balcons
de dintell simètrics i en el segon pis dos badius amb arcs fets de llosetes de travertí. En les
façanes laterals és evident l'alineació de tres finestres de llinda amb triangle de descàrrega.
La façana de llevant ha estat modificada substancialment. S'hi ha afegit una escala d'obra, una
balconada i una porta modificada amb voladís.

Dades històriques

La masia hauria estat construïda a mitjan s. XIX. En la porta d’entrada es llegeix gravat: "JAUME
AÑ 1845".

Accés

Element disseminat. Borgonyà. En direcció a Orriols, un cop entrem en la carretera local, es
troba a mà dreta un trencall sense asfaltar. El trajecte és de 200 m.

Condició actual
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CAL NEN
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
1689

Habitatge rural situat dins el poble de Cornellà. És de planta baixa i dos pisos amb teulat a
dos vessants. A la façana actual d’entrada trobem una porta amb carreus de pedra calcària ,
a la llinda la data "1689". Al primer pis, dues obertures amb llinda i amb ampits amb motllures.
A l'últim pis, dues obertures de mida petita. Tota la façana és arrebossada. A la façana posterior,
on es veuen els murs de pedra, hi ha dues obertures amb dintell al primer pis, totes dues amb
arcs de descàrrega. Al segon pis es veuen les restes d’un antic badiu. La façana lateral,
remolinada, conserva una finestra tapiada de carreus de pedra ben treballats, amb un ampit
amb motllures.

Dades històriques

Accés
Condició actual
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No s’han trobat dades documentals sobre la masia. La inscripció de la porta indicaria una
construcció de finals del s. XVII.
Nucli urbà. Cornellà del Terri. C. Major.
Habitatge. Visitable només exterior
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CAL METGE
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Casa urbana
1855

Casa urbana de planta rectangular amb coberta a un sol vessant i amb teula àrab. Les parets
són arrebossades. Les cantonades, les llindes i els brancals de les obertures són fets amb
carreus de pedra de Banyoles. L’edifici s’estructura amb tres crugies perpendiculars a la façana
d’entrada i amb planta baixa i dos pisos. A la façana principal hi ha una porta d’entrada amb
llinda inscrita i una finestra a cada costat. Al primer i segon pis hi ha balcons amb llosa de
pedra, tres a cada pis. A les façanes laterals es conserven encara algunes obertures de petites
dimensions amb arc de descàrrega. A l’interior, a la planta baixa, els sostres són amb volta
rebaixada i l’accés als pisos superiors es fa a través d’una escala situada a la crugia central.

Dades històriques

Accés
Condició actual
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Casa construïda l’any 1855 per Llorenç Corominas. Aquest la va fer construir per a la seva filla,
que, en morir, es va deixar mig acabada. El següent propietari (finals del s. XIX - principis del
XX) , fou un metge i d’aquí prové el nom amb què actualment es coneix la casa.
Nucli urbà. Cornellà del Terri. Plaça del Maig
Habitatge. Visitable només exterior
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CAN CASELLAS
Tipologia
Època

Descripció

Masia de planta quadrada i tres pisos amb diferents afegits. A la part est de l’edifici el teulat
és a dos vessants i a la part oest, que correspon a les parts afegides, els diferents teulats són
a un sol vessant. La façana est, hi ha la porta forana d’arc rebaixat de dovelles. Al primer pis
hi ha diferents obertures d’època medieval; algunes d’elles semblen reconstruïdes. A la façana
oest, hi ha també obertures d’aquella època de diferent grandària. La resta d’obertures són
de llinda de pedra o rectangulars. Les façanes laterals tenen les obertures de diferent tipologia
i un seguit de contraforts. A l’interior es conserven estructures de la masia: obertures amb
dintell tapiades i arcs de dovelles a la planta baixa.

Dades històriques

La masia anomenada Can Casellas té encara inscripcions que recorden un antic propietari,
Francisco Casellas, amb les dates “1861” a la sala i “1864” a la porta d’entrada de fusta. A
mitjan segle XIX aquest propietari hauria efectuat algunes reformes a la masia.

Accés

Element disseminat. Sords. Agafant la variant en direcció a Girona, cal trencar a la dreta en
direcció a Cornellà del Terri. Arribant a la primera rotonda, deixada l'autovia, s'ha d'agafar el
segon trencall on hi ha un camí que porta a la masia. S'hi pot arribar en cotxe.

Condició actual
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Habitatge. Visitable només exterior
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CAN CUNÍ
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
Incerta

El nucli originari de la masia de Can Cuní és de planta rectangular, que s'ha anat ampliant
amb construccions posteriors. Està format per planta baixa i dos pisos. El teulat és a dues
aigües amb vessant a les façanes laterals. Les obertures són d'una gran senzillesa i de forma
rectangular. Tenen llinda de pedra sorrenca o bé son fetes d’obra de rajols. En el segon pis
destaquen els badius amb arc rodó.

Dades històriques
Accés

Condició actual
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No es tenen dades històriques sobre la masia.
Element disseminat. Santa Llogaia del Terri. Al Km 5.2 de la carretera de Medinyà trobarem
el trencall que porta fins a Santa Llogaia situada a 800 m. La carretera està asfaltada. Un cop
passat el nucli cal seguir la carretera que deixarem al primer trencant que trobem a mà dreta.
Al final d'aquest camí sense asfaltar hi ha Can Cuní.
Habitatge. Visitable només exterior

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

CORNELLÀ DEL TERRI
ÍNDEX
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CAN DERI
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XIV-XVI i posteriors

Masia de planta rectangular de dos pisos i teulada a dues vessants amb la façana principal
encarada a tramuntana. Mostra diverses reformes i cossos afegits. La façana principal té un
portal d'arc rebaixat de grans dovelles de pedra sorrenca. Damunt hi ha una finestra d'impostes
convexes i llinda de pedra calcària. La finestra del segon pis és geminada amb dos arquets de
mig punt. La part més meridional de la façana ha rebut transformacions recents. La façana
occidental té dues finestres notables amb elements decoratius. La primera té arc conopial
incís i arquets lobulats en relleu, amb diversos motius vegetals i florals. Dessota l'ampit de
motllures destaca un escut en relleu. La finestra a més té guardapols. La segona finestra és
de llinda monolítica. Té brancals motllurats en bossell i mitjacanya. Destaca el guardapols de
motllures amb mascarons esquemàtics. En un cos afegit en el costat sud-occidental s'aprecia
una finestra d’època medieval. La pallissa de l'era té planta rectangular, dos pisos i coberta
a dos vessants.

Dades històriques

La masia mostra trets constructius d’època medieval, amb reformes més tardanes i actuals.
Es troba a Palol de Farga, veïnat que a principis del segle XIII pertanyia als canonges de Girona
i que fou incendiat per Arnau de Llers. Alguns masos foren reconstruïts posteriorment, entre
els segles XVI al XVIII, i conserven bona part de la seva imatge tradicional. Fins i tot es poden
veure algunes finestres goticorenaixentistes decorades.
Can Deri es troba situada a l’extrem meridional del veïnat i sembla ser que és una de les
masies més rellevants i nobles del veïnat.

Accés

Veïnat de Palol de Farga. Pujals dels Pagesos. En la carretera de Banyoles a Orriols, s'ha d'agafar
un trencall a l'esquerra. El camí està senyalitzat i asfaltat fins al veïnat de Palol de Farga, al llarg
de 600 m.

Condició actual
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Habitatge agrícola. Visitable només exterior

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA
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CAN FERRER
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XVII

Masia de planta rectangular, formada per una planta baixa semisubterrània (que salva el
desnivell geogràfic) i dues plantes superiors. Els murs són arrebossats i només s'han deixat
a la vista els carreus de les cantonades i els de les obertures. A la façana principal destaca
la porta d'entrada amb llinda monolítica i inscripció. Sobre la porta dos badius d'arc rebaixat.
El teulat és a dues aigües amb vessant a la façana principal i posterior. A la façana posterior
hi ha un gran balcó. Totes les obertures són amb dintell monolític de pedra calcària amb els
brancals bisellats, igual que les obertures de les façanes laterals. Hi ha diversos mòduls
constructius adossats a la casa.

Dades històriques

La masia hauria estat construïda bàsicament al s. XVII. A la llinda de la porta d'entrada, hi ha
la següent inscripció: "MIQUEL FARRER PAGES DE RAVOS ANY 1616": A la façana nord-oest,
trobem inscrit en una llinda: "PERE 1650 BALLA". A la façana posterior, hi ha les dates "1630"
i "1616" en dues finestres. A la façana sud-est, hi consta la data "1643".

Accés

Sant Andreu del Terri. Carretera de Cornellà de Terri, en direcció a Medinyà, al Km 3.2 hi ha
el trencall, a mà dreta, que ens indica la direcció de Sant Andreu del Terri. Can Ferrer és la
primera casa.

Condició actual

< ENRERE

Habitatge. Visitable només exterior

ENDAVANT >
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CAN FRIGOLA
Tipologia
Època
Descripció

Dades històriques
Accés
Condició actual
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Arquitectura civil. Masia
Medieval i posteriors
Masia de planta rectangular, de dos pisos i coberta a dos vessants. La façana principal és a
migdia, on destaca un porticat avançat amb volta escarsera. Aquest és format per cinc arcs
rebaixats fets de lloses de travertí i sostinguts per pilars de secció quadrada. Aquest porticat
continua en la façana de llevant. La seva part superior serveix com a terrassa. A la planta baixa,
la porta forana és de llosa de travertí a l'exterior, però interiorment conserva les dovelles de
travertí de l'arc de mig punt. A la façana sud, les obertures de llinda de les dues plantes són
de carreus allargats de travertí. Es troben alineades de tres en tres a cada planta. La façana
de llevant mostra un seguit de balcons similars respecte a aquells de la façana meridional. A
l'interior de la planta baixa es pot veure com la coberta de les quatre naus perimetrals és de
volta de canó.
No es té constància de dades històriques sobre la masia.
Element disseminat. Borgonyà. En la carretera en direcció a Orriols, cal agafar un trencant
sense asfaltar a mà dreta. A 300 m, un camí porta fins a aquesta masia.
Habitatge. Visitable només exterior
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CAN FUSELLES
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XIV-XVIII (aproximada)

Masia de planta rectangular, amb teulat de doble vessant, de planta baixa i pis amb algunes
edificacions afegides. En la façana principal, a migdia, hi destaca la porta forana de dovelles
de sorrenca. Damunt té una finestra d'impostes convexes i llinda monolítica, la qual ha sofert
modificacions. Una segona finestra d'estil gòtic és geminada i trilobulada. Els seus carreus
són de travertí. Adossada hi havia l'antiga cabana, ara reformada com a part d'habitatge. En
la façana est s'observen diverses fases en l'edifici. Destaca una finestra trilobulada d'estil gòtic
de travertí. La resta d'obertures són de llinda de pedra. La façana posterior conserva un antic
forn de pa i diverses obertures: una finestra de dintell amb impostes convexes i una porta d'arc
escarser. L'interior de la masia ha estat molt reformat i l'embigat avui és tot de formigó. Hi
ha, però, restes dels antics estables i de la cuina.

Dades històriques

Els elements d’estil gòtic indicarien un origen baix medieval de la masia. Posteriorment hauria
estat reformada i ampliada.

Accés

Element disseminat de Pujals del Pagesos. En la carretera de Banyoles a Orriols, cal seguir
un trencall asfaltat cap a la dreta. Prop de 400 m es troba un camí sense asfaltar, a l'esquerra,
que porta fins a la masia.

Condició actual
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Habitatge – turisme rural. Visitable només exterior
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CAN GALÍ
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
Medieval i segles posteriors

El conjunt de Can Galí està format per la casa i el paller. La masia, malgrat les construccions
afegides amb posterioritat, presenta una tipologia de planta baixa, pis i golfes. De planta
rectangular, la teulada és a dues aigües. A la façana principal dos cossos s'avancen a la que
sembla la construcció originària. Destaca la porta d'entrada amb reminiscències medievals.
La sala i la seva corresponent finestra, amb llinda monolítica i ampit, queda desplaçada de
l'eix que marca la porta d'entrada. Un petit badiu és l'única obertura de les golfes. Queden
restes d'un antic rellotge de sol situat sobre una porta amb dintell monolític que conté una
inscripció actualment il·legible. Cal destacar el paller amb teulat a dues aigües. El seu carener
és sostingut per una columna d'argamassa. Als murs laterals es percep l'antiga manera de
construir pilars de la zona, amb lloses de travertí farcides d'argamassa.

Dades històriques

No es tenen dades històriques sobre aquesta masia. El seu origen es podria remuntar a època
medieval.

Accés

Element disseminat. Ravós del Terri. Agafarem la carretera de Cornellà del Terri, en direcció
a Medinyà; davant la sortida del poble de Ravós hi ha les antigues escoles del poble. S’ha de
seguir el camí que es troba al costat de les escoles, fins a arribar a Can Galí. S'hi pot arribar
amb cotxe i és de fàcil accés.

Condició actual
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Habitatge. Visitable només exterior
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CAN GIRONÈS
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Masia
s. XVI-XVIII (aproximada)

Descripció

Masia de planta baixa i pis. El teulat és a dues aigües, de teules àrabs, amb vessant a la façana
principal on sobresurt el ràfec format per rajols i teules. A la façana principal destaquen
diversos elements d'obertura. A la planta baixa hi ha dues portes de dintell monolític de pedra
calcària bisellada. A la llinda de la porta de dimensions més grans sobresurt, esculpit en alt
relleu, una orla barroca amb motius religiosos. A la planta pis, i sobre les portes, hi ha dues
finestres d'estil gòtic. La primera, sobre l'actual porta d'entrada, és d'arc conopial amb arquets
i ampit. La segona, molt més senzilla, està formada per un simple arc conopial; a la mateixa
llinda trobem a cada extrem dos cercles esculpits amb motius geomètrics. Les dues obertures
restants, un balcó i una finestra, són de llinda i carreus monolítics amb pedra bisellada.
L'interior de la casa s'organitza a partir de les tres tramades originàries. La planta baixa està
coberta amb diversos tipus de volta.

Dades històriques

La tradició popular parla d'aquesta masia com la més antiga del veïnat de Prades. Aquesta
afirmació vindria corroborada per la tipologia arquitectònica. Documents de la família Geli ens
informen de compravendes i pagaments on surt referenciat Can Gironès. En les dues finestres
del primer pis trobem inscrita la data "1583".

Accés

Veïnat de Prades. Santa Llogaia del Terri. Carretera de Cornellà del Terri, en direcció a Medinyà.
Es troba la carretera local de Santa Llogaia, a mà esquerra. Al km 0,3 trobem la casa a mà
esquerra. Es pot arribar en cotxe fins a peu de la casa.

Condició actual

< ENRERE

Habitatge. Visitable només exterior
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CAN MARTÍ
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XIV-XVI i posteriors

Masia de planta rectangular, amb teulat a dues vessants i de tres plantes fonamentada en el
talús del terreny. Mostra modificacions en la seva estructura originària. En la façana occidental
es troba una finestra de llinda de sorrenca d'estil gòtic, amb arc conopial en baix relleu decorat.
Mostra una data gravada. Una segona finestra de llinda és d’origen medieval. La façana sud
ha estat molt modificada. En origen, tenia una porta forana de dovelles i una escala de pedra.
La galeria sud-oriental té dues obertures a remarcar. En primer lloc, una finestra de dintell,
transformada en balconada. La llinda és decorada amb arc conopial rematat per una flor de
lis i arquets en baix relleu. La segona finestra, ara adaptada com a porta, és la més profusament
decorada. Mostra arc conopial, arquets lobulats exempts i motius vegetals. Les impostes tenen
en relleu quatre grans flors esquemàtiques. En l'interior de Can Martí, hi destaca la seva sala
principal, avui modificada, i un nínxol amb la imatge de la Verge. En la planta baixa hi ha la
sala del pou, la tina del vi i restes d'obertures de la primitiva edificació. En les golfes, abans
antic graner, s'ha mantingut l'encavallada de fusta i la carena sostinguda per diversos pilars
de secció rectangular.

Dades històriques

La masia mostra notables finestres d’estil gòtic profusament decorades. Es tracta d’una masia
de certa entitat, però no s’han conservat documents referents a la casa.

Accés

Veïnat de Palol de Farga. Pujals dels Pagesos. En la carretera de Banyoles a Orriols, a mà
esquerra, en direcció a Orriols, es troba un trencall asfaltat i senyalitzat (600 m) cap al veïnat.

Condició actual
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Habitatge agrícola. Visitable només exterior
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CAN MATEU I CAN FUSELLAS
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Masia
s. XVII-XIX (aproximada)

Descripció

Masia formada per diferents cossos que mostren les diferents ampliacions que ha anat patint
al llarg dels anys. La coberta és amb teula àrab a dos vessants. Les parets són de maçoneria
i als cantoners hi ha carreus de pedra ben treballats. A migdia s’observa una estructura de
planta rectangular amb la seva base feta de carreus de mides més grans i més treballats. En
el pis superior destaquen els badius. Les obertures de la masia són amb llindes; la majoria
tenen un ampit de llosa. Hi ha dues entrades diferents a la façana est, ambdues amb dintell
de pedra i emmarcades. Hi ha també un porxo amb un gran arc de mig punt. A la façana sud
hi ha una petita entrada i un arc rebaixat. La part més malmesa de l’edifici és la façana oest.

Dades històriques

Damunt un porta d'entrada, hi ha una llinda amb l'any "1816". L’estructura de la masia, però,
evidencia alguna estructura més antiga.

Accés

Element disseminat. Borgonyà. Un cop som a la carretera de Banyoles a Orriols, és a mà
esquerra.

Condició actual
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Deshabitada. Visitable només exterior
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CAN MASSALA
Tipologia
Època
Descripció

Dades històriques
Accés

Condició actual
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Arquitectura civil. Masia
Incerta
Antiga masia de planta baixa, primer pis i golfes, amb teulat a dues aigües i vessant a les
façanes laterals que s’ha vist molt modificada per una nova construcció adossada. La part més
notable de la masia es troba, en la seva part més antiga i el seu paller. De la masia originària
destaquen les obertures, porta i finestres, de llinda monolítica i les corresponents pedres de
descàrrega; el badiu i el pronunciat ràfec de la teulada. El paller, recentment restaurat, conserva
la seva tipologia originària. Es de planta rectangular amb teulat a dos vessants suportats per
parets portants. Cal destacar la coberta de cairats de fusta amb una gran jàssera central.

No es tenen dades històriques sobre aquesta masia.
Veïnat de Querol, de Santa Llogaia del Terri. Agafarem la carretera de Cornellà del Terri, en
direcció a Medinyà. Trobarem el trencall cap a Santa Llogaia, a mà esquerra. A 1 km i un cop
passat el Terri, hi ha un trencall a mà dreta que ens porta fins al veïnat de Querol on hi ha Can
Massala
Habitatge. Visitable només exterior
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CAN NADAL
Tipologia
Època

Descripció

Dades històriques
Accés
Condició actual

< ENRERE

Arquitectura civil. Masia
s. XVI-XVIII

Edifici de planta rectangular amb planta
baixa, pis i golfes. La coberta és a quatre
vessants amb teula àrab. Les parets
portants són arrebossades exceptuant
els cantoners on es veuen els carreus
ben treballats. La façana principal té la
porta amb dintell de fusta suportada per
impostes corbades. Les obertures del primer pis són emmarcades amb carreus i tenen ampit
amb motllures. A les golfes es veu un badiu i diferents obertures; cal destacar dues espitlleres.
La façana posterior segueix la mateixa estructura que la façana principal, amb obertures de
llinda i a les golfes també apareixen espitlleres. Les façanes laterals tenen cossos afegits; a
la façana de migdia hi ha un paller amb coberta a dos vessants i encavallada de fusta. A
l’interior, a la planta baixa hi han les antigues corts amb teulat de volta. Pujant unes escales
a mà esquerra s’arriba al primer pis amb una gran sala coberta amb bigues de fusta. Cal
destacar una porta a l’entrada de la sala, decorada amb un relleu en guix amb la imatge d’un
Crist crucificat.
No es té constància de dades històriques.
Disseminat. Sords. Sortint de la carretera comarcal de Girona, en direcció a Cornellà del Terri,
i després de passar la primera rotonda en direcció a Cornellà, s'arriba davant de Can Nadal.
Habitatge. Visitable només exterior
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CA N'ORDIS
Tipologia
Època
Descripció

Masia de planta rectangular, de dos pisos i coberta a dos vessants que mostra indicis de
diversos edificis annexionats. Els elements arquitectònics del mas mostren reminiscències
gòtiques. La façana principal té porta forana central d'arc ogival a base de dovelles de travertí.
Destaquen les tres finestres del pis superior fetes de carreus de pedra calcària grisa. La
finestra central és de llinda retallada en forma d'arc rebaixat. La finestra occidental és molt
similar. La finestra oriental és diferent de les anteriors. Té llinda en forma d'arc rebaixat, ampit
de motllures pronunciat i mostra un retall bisellat en el marc interior. En la façana oest destaca
una finestra de dintell i arc conopial amb rosella decorativa en relleu, similar a les anteriors.
La resta d'obertures són d'arquitrau monolític. La volada simple de la coberta és feta de lloses
de travertí. L'interior de l'habitatge es troba reformat, la tramada original de fusta ha estat
substituïda.

Dades històriques

La tipologia de les obertures fa pensar en un origen antic del mas, molt probablement en època
baix medieval.

Accés

Veïnat de Can Ribes. Pujals dels Cavallers. En la carretera de Banyoles a Orriols, just passat
el trencall senyalitzat vers Pujals dels Cavallers, es troba a mà esquerra el veïnat de Can Ribes.

Condició actual
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Habitatge. Visitable només exterior
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CAN PINJOLAN / CAN COROMINAS
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Masia
s. XIV-XVIII

Descripció

Masia de planta rectangular de tres cossos amb un edifici annex d’origen medieval. La part
central de la masia té una estructura de tres crugies, teulat a dos vessants i dues plantes. Als
laterals, hi ha dos cossos adossats de planta quadrada de dos pisos que recorden la silueta
de dues torres. La majoria de les finestres originàries són de dintell monolític i bisellades,
col·locades de forma regular. A la banda sud, es pot identificar l’estructura d’un mas medieval
de dues tramades amb coberta a dos vessants. A la façana hi destaca la porta d’arc de mig
punt de dovelles i una finestra de llinda amb les impostes convexes. Interiorment l’estructura
central està disposada en tres crugies perpendiculars a la façana; la crugia meridional queda
coberta amb una volta de canó i llunetes. Algunes de les obertures interiors estan emmarcades
amb llindes de pedra ben treballada; a l’interior les finestres i obertures mostren un arc de
descàrrega de llosetes. El teulat és reformat de fa pocs anys.

Dades històriques

Can Pinjolan i Can Renart eren les masies més importants del veïnat de Pont-xetmar. Segons
el propietari, en aquesta casa hi havia viscut la família noble dels Xammar, que també varen
ser els que van construir el pont del costat. L’edifici situat davant la casa havia estat un antic
paller de Can Pinjolan. La masia es troba davant el trajecte de l’antic camí de Banyoles a
Cornellà.

Accés

Pont-xetmar. Camí Vell Pont-xetmar. Cal entrar dins el polígon industrial de Pont-xetmar.

Condició actual
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Habitatge. Visitable només exterior
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CAN RENART
Tipologia
Època

Descripció

Dades històriques
Accés
Condició actual
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Arquitectura civil. Masia
s. XVI-XVIII (aproximada)

Masia de planta rectangular amb teulat a dos vessants. S’estructura en planta, pis i golfes. Els
murs de la casa són amb pedra morterada però hi ha carreus de pedra ben treballats a les
cantonades. A partir de la façana principal es podria identificar una masia de tres crugies amb
cossos afegits en posterioritat. La façana principal té tres entrades, dues d’elles amb arc de mig
punt de dovelles. La darrera porta és amb dintell d’una sola peça. Al primer pis hi ha diferents
obertures emmarcades amb llinda, alguna decorada amb baix-relleus, i ampit motllurat. Dessota
d’aquestes es poden observar algunes espitlleres. Al lateral hi ha una galeria.
No es tenen dades històriques sobre aquesta masia.
Pont-xetmar. Camí Vell Pont-xetmar. Situada en el polígon industrial de Pont-xetmar.
Habitatge. Visitable només exterior
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CAN RIERA
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XIV-XVIII

Masia de cos rectangular, de dues plantes i a doble vessant amb diverses edificacions annexes
de diferents èpoques. La cabana es troba aïllada i actualment ha estat reformada. En la façana
sud sobresurt la porta forana d'arc de mig punt feta de grans dovelles de travertí. Damunt té
una finestra de llinda amb creu gravada i ampit motllurat de bossell i mitja canya. S'observen
diverses obertures de travertí modernes. En la façana de llevant hi destaquen diverses finestres.
Una té llinda de pedra sorrenca amb triangle incís. Dessota hi ha una finestreta amb data
gravada “1769”. Al centre es pot veure una gran finestra rectangular de carreus protegida amb
un ràfec de teula girada, d'obra recent. Té dintell de pedra, marc intern retallat i ampit de
motllures. En la planta baixa de la casa han perdurat diverses portes de tipologia diferent:
d'arc rebaixat de dovelles, d'arc de mig punt i, finalment, de llinda de pedra. En la sala, a la
primera planta, s'ha mantingut l'encavallada de fusta, en part modificada. A la sala hi ha també
portes adovellades i portes de dintell de pedra. Diverses finestres de la sala tenen festejadors.

Dades històriques

No es té constància de documentació referent a la masia, tot i això els elements arquitectònics
indiquen l’origen del mas a l’època medieval amb reformes al s. XVIII.

Accés

Pujals dels Pagesos. En la carretera de Banyoles a Orriols, hi ha un trencall a la dreta, senyalitzat
i asfaltat, que condueix fins a l'església de Santa Maria de Pujals dels Pagesos. Passada
l'església, a uns 200 m, hi ha Can Riera.

Condició actual
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CAN ROVIRA
Tipologia
Època

Descripció

Edifici de planta quadrada amb planta baixa, pis i golfes. La
coberta és de quatre vessants amb teula àrab. Les parets són
arrebossades i deixen a la vista, a les quatre cantonades, els
carreus de pedra de Banyoles. Les obertures de la casa segueixen
una distribució semblant als quatre costats. A la façana principal
hi ha una escala d’accés a la porta d’entrada rectangular. Al
primer pis, obertures: un balcó central i dues finestres balconades.
A les golfes, tres obertures ovalades repetides a cada façana.
Les façanes laterals i posterior mostren les obertures modificades,
tot i que s'assemblen a l’esquema de la façana principal. Davant
la façana, una balustrada.

Dades històriques

La casa va ser construïda abans del 1860 segons el registre de
la propietat; un document (del 1860) parla d'una casa "nova". La
casa fou venuda a la família Dalmau i ha continuat dins la família
en herència. Antigament s’utilitzava com a segona residència,
exceptuant la planta baixa, on habitaven els masovers. La façana antigament havia estat
decorada amb esgrafiats, i el balcó del primer pis recorria tota la façana.

Accés

Element disseminat. Borgonyà. La carretera local en direcció a Orriols, després de la masia
anomenada Can Mateu i Can Fuselles, hi ha un trencall a mà esquerra. La casa és a uns 300 m.
És recomanable anar-hi a peu.

Condició actual
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CAN SUREDA
Tipologia
Època
Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XVI-XVIII
Antiga masia de planta rectangular amb planta baixa i pis, que presenta diversos cossos
constructius afegits. El teulat és a dues aigües amb el carener perpendicular a la façana
principal. A migdia trobem la façana principal presidida per una gran porta forana d’arc de mig
punt amb dovelles; sobre la porta, una finestra de llinda monolítica i pedres de descàrrega
bisellades, convertida en balcó. La façana de llevant, amb diverses obertures i afegits recents,
presenta encara diverses finestres originals. Són finestres quadrangulars amb dintell monolític,
algunes contenen una petita inscripció, i les corresponents pedres de descàrrega bisellades
i el seu ampit corresponent. Les mateixes obertures es repeteixen a la façana de ponent. Cal
destacar en aquesta façana la porta d'entrada, de reminiscències medievals. Els murs de les
façanes de migdia i ponent han estat remolinats. La façana de llevant s'ha restaurat repicant
la pedra. A l'interior de la casa es troben diversos arcs i voltes de diferents tipologies i portes
amb llindes que repeteixen les inscripcions de les llindes de les finestres exteriors.

Dades històriques

El 1783, com ens informa un document de l'arxiu familiar, la casa fou comprada per la quantitat
de 8.500 rals. A partir d’aquesta data la casa sempre ha estat propietat de la família Sureda.
Per la tipologia de la masia, els documents de l'arxiu familiar i les diverses inscripcions de
les llindes, podem distingir clarament dues èpoques de construcció: abans i després de la
compra de la casa per part de la família Sureda. A destacar que en la llinda de diverses
obertures trobem la data "1588". Actualment la masia està dividida en tres habitatges
independents.

Accés

Element disseminat. Ravós del Terri. En la carretera a Medinyà. Al km 4.2, trobem el trencall
a mà dreta que ens porta a Ravós del Terri. Abans d'arribar al nucli de Ravós hi ha la creu de
terme i una bifurcació a mà dreta. S'agafa aquest camí i a 200 m trobarem Can Sureda.

Condició actual

< ENRERE

Habitatge Visitable només exterior

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

CORNELLÀ DEL TERRI
ÍNDEX

239

< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

CAN VEDRUNA
Tipologia
Època

Descripció

Masia de planta rectangular amb diversos cossos afegits a les façanes laterals que ajuden a
salvar el desnivell topogràfic. La façana principal està orientada a tramuntana. La masia
s'estructura interiorment per les tres crugies perpendiculars a la façana principal, que marquen
la simetria de les obertures exteriors. Cal destacar a la façana principal la gran porta d'entrada
d'arc de mig punt amb grans dovelles. Sobre la porta, i corresponent a la gran sala, una finestra
amb llinda en forma d'arc. Té els carreus bisellats i un pronunciat ampit. A la dreta d'aquesta,
una finestra amb llinda i impostes corbes. A l'esquerra una finestra quadrangular amb dintell
monolític i pedres de descàrrega. Aquests tipus d'obertura es repeteixen a les façanes de
ponent i migdia. A la façana de llevant hi ha diversos edificis adossats i un antic rellotge de sol.

Dades històriques

Alguns dels elements arquitectònics de la masia podrien remuntar-se a època medieval.

Accés

Element disseminat. Ravós del Terri. Per arribar-hi ens hem de desplaçar fins a Riudellots de
la Creu, a la carretera comarcal en direcció a Girona. Cal agafar el trencall que trobarem abans
del nucli de la Beguda. Al final d'aquest camí, a 1 km aproximadament, trobarem el mas.

Condició actual

240

Arquitectura civil. Masia
Medieval i posteriors

CORNELLÀ DEL TERRI
< ENRERE

Deshabitada. Visitable només exterior

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

CAN VILÀ
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
Incerta

Edifici de planta rectangular amb teulat a dos vessants. Les parets són de carreus de pedra;
conserva poc l’arrebossat. A la façana principal hi ha la porta forana amb arc de mig punt amb
dovelles de pedra sorrenca. Al primer pis s'hi veuen dues obertures de dintell emmarcades
amb carreus bisellats de pedra calcària i amb ampit motllurat. A un costat, una petita obertura
amb arc de mig punt. A la façana posterior, les finestres mostren llindes decorades amb motius
geomètrics. A les façanes laterals, hi ha un pou a un costat i un antic paller a l’altre.

Dades històriques
Accés

Condició actual
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No es tenen referències sobre aquesta masia.
Element disseminat. Corts. En direcció a Corts, s'ha de seguir la carretera local fins a arribar
a una riera. Després hi ha una bifurcació i cal trencar a la dreta. Es veuen un grup de masies
damunt d'un turó. És de fàcil accés i es pot aparcar.
Deshabitada. Visitable només exterior
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CARRER DE SANT PERE
Tipologia
Època

Descripció

Carrer format per cases urbanes en filera al costat de ponent i per una masoveria i un paller
al costat de llevant. Les cases urbanes són de planta rectangular amb planta baixa, pis i golfes.
Les cobertes són amb teula àrab a dos vessants. Les entrades són amb portes emmarcades
amb carreus i llindes inscrites. Les obertures estan també emmarcades amb carreus i la
majoria tenen un ampit. Moltes d’elles són bisellades. Hi ha un passadís entre les cases 3 i 5
amb un embigat de fusta que dóna a un pati interior. Al costat de llevant hi ha una casa amb
teulat a dos vessants i al seu costat un paller recentment restaurat.

Dades històriques

El carrer està considerat un dels més antics del poble. Al costat de ponent hi ha dos edificis
amb dates damunt les llindes que fan referència al s. XVIII. Antigament la primera d’aquestes
cases havia estat propietària de la masoveria i el paller situats a l’altra banda del carrer. La
casa que fa cantonada, amb el nom de Bernat Canals a la llinda “1702”, encara conserva un
passadís interior. En altres llindes es pot llegir "Pau Forrell 1720" i "MPTS Fonoll 1751”.

Accés
Condició actual
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Carrer. Visitable

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

CASES DEL CARRER DEL CARME
Tipologia
Època
Descripció

Arquitectura civil. Conjunt
s. XVIII-XIX
Carrer de Cornellà del Terri amb un seguit de cases en filera amb planta i pis i algunes amb
un segon pis. Les cases tenen teulat a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. La
majoria de les obertures estan emmarcades amb llindes de pedra monolítica, exceptuant les
que estan molt reformades. Les portes són de dintell i altres amb arc rebaixat. Moltes de les
cases tenen inscripcions a les llindes amb les dates de l’any en què es van edificar. A la casa
núm. 10 hi ha inscrit l’any 1800; a la casa núm. 15, el 1797, o la casa núm. 27, el 1842.

Dades històriques

Accés
Condició actual
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Cases construïdes a finals del XVIII i principis del XIX. Són una continuació de les cases
construïdes dins el veïnat de les Cases Noves. La majoria d'aquestes cases del carrer del
Carme tenen ara dos pisos.
Nucli urbà. Cornellà del Terri. C. del Carme
Carrer. Visitable

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

CORNELLÀ DEL TERRI
ÍNDEX

243

< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

CORTS
Tipologia
Època
Descripció

El nucli de Corts del terme de Cornellà del Terri, està situat damunt d’un turó, al voltant de
l’església de Sant Julià. La majoria de les cases de pagès són de planta pis i golfes, ara
adaptades a segon pis. Els teulats són a dos vessants de teula àrab. Els murs solen ser de
carreus de pedra, alguns arrebossats i altres repicats. La gran majoria de les obertures i portes
són de llinda amb carreus de pedra ben treballats. Algunes cases conserven els antics badius
de les golfes a l’últim pis. Com a curiositat, cal destacar, davant l’església, un petit passatge
suportat per bigues de fusta i el pou situat davant l'església.

Dades històriques

Corts, ja es troba documetat l’any 985 en el testament d’Odó, que tenia propietats al territori
de Cornellà del Terri. Des d’un punt de vista etimològic el topònim procedeix de la paraula
llatina Cohortes, que significa corral o estable destinat a la cria del bestiar. L’any 1017 Corts
ja es troba entre les possessions del monestir de Banyoles, tal i com es troba documentat en
la butlla del papa Benet VIII. No és fins l’any 1019 que la comtessa Ermessenda de Girona i el
comte Ramon Berenguer I cedeixen l’església de Sant Julià de Corts a la Canònica de Girona
en motiu de la seva fundació. L’església originàriament pertany al segle X, però l’any 1102 el
bisbe Bernat Humbert va concedir llicència per a recosntruir-la juntament amb un cementiri
contigu. L’any següent, els habitants de la parròquia lliuraren la nova església al bisbe, amb
el cementiri, on cadascun podria escollir un sacrarium. Amb la divisió eclesiàstica del segle
XIV, Corts pertanyia a l’ardiaconat de Girona i va seguir sota la seva jurisdicció fins que es va
crear el de Banyoles, l’any 1928. Amb això, l’església de Corts passa a ser sufragània de la de
Mata, i no ha estat fins el 1965 que ha sigut declarada parròquia independent.

Accés

Corts. Sortint de Banyoles, en direcció a Girona, hi ha un trencall a mà dreta on s'indica Corts,
cal seguir-lo fins arribar al nucli. És de fàcil aparcar.

Condició actual

244

Arquitectura civil. Conjunt.
s. X i posteriors

CORNELLÀ DEL TERRI
< ENRERE

Població. Visitable

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

LA FÀBRICA DE BORGONYÀ
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Indústria
s. XIX

Descripció

Edifici industrial paperer i tèxtil de planta rectangular, de tres plantes i coberta a dos vessants
amb una distribució interna de dues naus amb volta de llunetes a la planta baixa. Té diverses
edificacions afegides en els seus costats. Es conserva part de l'encavallada originària de la
fàbrica, de bigues de fusta sostingudes per un conjunt de pilars de pedra. La façana de llevant
ha estat modificada, però conserva elements originaris: l'arrebossat de la façana, imitant un
parament de carreus, un fris de travertí i les finestres rectangulars de la planta superior
destinades a l'assecatge del paper. En les façanes laterals les finestres rectangulars de llosa
són alineades de manera regular en la segona planta. En la primera planta les finestres de
llinda i ampit són també arrenglerades. A l’interior hi ha les restes dels antics dipòsits de la
pasta de paper, a la planta baixa, com també de la premsa de fusta de la parerera. A la segona
planta perduren les restes de l'habitatge dels treballadors. En la fàbrica es conserva un conjunt
destacat de turbines que aprofitaven la força motriu de l'aigua canalitzada. La turbina més
antiga és de 1882, amb dents de serra de fusta, i una segona és de 1909 amb dents de serra
de metall. També a l’interior, la nau de tramuntana era destinada a la sala de maquinària tèxtil.
Aquesta és sostinguda per pilars de ferro colat d'estil industrial. A l'exterior hi ha l'antiga
xemeneia de rajol de la fàbrica tèxtil.

Dades històriques

El s. XIX l’activitat manufacturera de la fàbrica era el paper, amb força tradició a Banyoles i
en altres localitats com Sant Joan les Fonts, Olot o Granollers. Precisament l'ofici de paperer
és present en els registres parroquials de Borgonyà i sobretot té un espectacular increment
durant el primer terç del s. XIX, quan representa el 50 % de l’activitat de la població. A principis
del s. XX la producció de la fàbrica passa a ser tèxtil. S'afegeix una nova nau en el costat de
ponent i segurament en el mateix període es projecta la xemeneia per a la caldera, necessària
per a l'ebullició de l'aigua en el procés de manufactura del cotó.
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Element disseminat. Borgonyà. En la carretera de Banyoles a Orriols, en direcció a Orriols,
abans de trobar la sortida de la carretera comarcal, hi ha un trencall que condueix directament
a la fàbrica.
Industrial. Visitable només exterior
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MAS GELI DE SANTA LLOGAIA
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Masia
s. XIII-XIX

Descripció

El conjunt de Can Geli està format per la casa pairal,
l'habitatge dels masovers i la capella de Sant Miquel. El
primer mas medieval inicialment era de dues crugies i
passa a tenir-ne tres en ampliacions posteriors, fet que
es percep a la planta baixa de l'edifici. A la primera planta,
la sala ocupa l'espai de les dues crugies inferiors gràcies
a la gran volta d'ansa-paner. La forma actual de la planta
es defineix en el moment que es construeix un mòdul de
tres crugies, adossat transversalment a la façana posterior.
A causa d' aquesta ampliació la sala ocupa l'espai central.
L'aspecte actual de l’immoble és de tres plantes amb
coberta de tres vessants. La porta de la façana principal
és d'arc de mig punt amb dovelles. La resta d'obertures
són quadrangulars amb llinda monolítica. Cal destacar les
finestres cantoneres de llinda que es troben als dos angles de la primera i segona planta.
Els murs de les façanes estan arrebossats amb incisions imitant carreus. Cal destacar la gran
bellesa de la sala, amb volta d'ansapaner i dos grans arcs de pedra de Banyoles. Les portes
de la sala són de llinda monolítica, totes amb una inscripció i carreus de descàrrega bisellats.
En la casa hi ha alguns escuts nobiliaris.

Dades històriques

Can Geli ha estat la casa pairal de la família Geli des de fa 800 anys, tal com indiquen els
documents de l'arxiu familiar. La família fou durant anys la responsable de recollir els tributs
que els pagesos del voltant havien de pagar als comtes de Peralada. Se sap que els comtes
passaven temporades a Can Geli. El primer mas medieval és conegut des de l’any 1277, en la
segona meitat del s. XVI fou reformat. Durant la guerra de la Independència, la família Geli va
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abandonar la casa i per raons polítiques va marxar a terres franceses. Anys més tard una
branca de la família torna a la casa pairal. És en aquest moment quan es duen a terme les
reformes i l'ampliació de la casa pairal.
Accés

Condició actual
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Veïnat de Prades. Santa Llogaia del Terri. A la carretera de Cornellà del Terri en direcció a
Medinyà, concretament al km 5.2, trobem la carretera que ens porta a Santa Llogaia. Cal agafar
el primer trencall a mà dreta i seguir aquesta carretera sense asfaltar que ens porta a l'era
de Can Geli. És de fàcil accés.
Habitatge agrícola. Visitable només exterior
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MAS GELI DE PUJALS
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XVII-XIX (aproximada)

Masia de tres cossos de notables dimensions i de planta rectangular amb diverses edificacions
annexes en la banda de ponent i tramuntana. Té coberta a dos vessants i tres plantes. Mostra
diverses fases constructives. La façana principal és a migdia. Hi destaca la seva porta forana
d'arc rebaixat format per tres peces de travertí. Les dues plantes superiors mostren una
alineació regular de les obertures. Són balcons bastits amb carreus de travertí. En la façana
de llevant hi ha diverses finestres de dintell de pedra sorrenca i un badiu en el pis superior.
Una finestra té la llinda gravada. La façana de llevant és reforçada per dos contraforts. La
façana de ponent és composta per diverses finestres de llinda de travertí i de sorrenca, alguna
d'elles amb creu gravada. Adossada al costat occidental hi ha Can Rustullet, una masoveria
de la casa pairal. Té diverses llindes gravades amb data. La pallissa de planta rectangular es
conserva en bon estat. Té encavallada de fusta i coberta a dos vessants. La porta mostra un
arc de mig punt fet a base de rajols.

Dades històriques

La masia mostra una estructura arquitectònica bàsicament dels s. XVII-XIX, encara que podria
tenir elements més antics. La majoria de llindes gravades en la façana indiquen aquestes dates.

Accés

Veïnat de can Ribes. Pujals dels Cavallers. En la carretera de Banyoles a Orriols, un cop passat
el trencall senyalitzat vers Pujals dels Cavallers, hi ha a l'esquerra el veïnat de Can Ribes. La
masia és el bell mig del veïnat.
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MAS MITJÀ
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
Medieval i posteriors

Casa pairal de grans dimensions, de planta rectangular i teulat a dues aigües amb vessant a
les façanes laterals. La masia està formada per planta baixa, pis i golfes. Adossat a la façana
principal hi ha un porxo d’arcs de mig punt amb una galeria superior sostinguda damunt
columnes. A la façana principal destaquen diversos elements: la gran porta dovellada i una
finestra cantonera de dintell d'estil renaixentista. Adossat al mur de tramuntana, hi ha un gran
cos amb obertures de llinda i balcons que restà inacabat. Al mur de migdia hi ha un habitatge
de petites dimensions que presenta obertures d'estil medieval. Destaca una finestra trilobulada
amb les impostes decorades amb roselles.

Dades històriques

Malgrat la magnificència de la construcció no s'han trobat notícies històriques, ni documents
referents a aquest mas. La tradició oral explica que antigament havia estat la seu d'un convent
de monges, malgrat tot, no s'ha trobat cap document que confirmi aquesta dada. A la llinda
d'un dels balcons, hi ha inscrita la data "1805".

Accés

Sant Andreu del Terri. A la carretera de Cornellà del Terri, en direcció a Medinyà, s'agafa el
trencall que indica Sant Andreu del Terri. A uns 300 m hi ha un trencall que porta davant de
l'església. Seguint el mateix camí, s'arriba a l'era de Mas Mitjà.
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MAS NOGUERA
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XV-XVIII (aproximada)

Masia de planta rectangular, dos pisos i coberta a dos vessants amb diverses edificacions
annexes en els costats de ponent, llevant i tramuntana. La façana principal es troba a migdia.
Té una porta d'arc rebaixat de dovelles de travertí i al seu damunt una finestra central de llinda
de pedra amb impostes convexes de reminiscència medieval. Una segona finestra de carac
terístiques similars és a la banda de ponent. Al segon pis hi ha les restes del graner amb
obertures rectangulars i bigues de fusta. En l'ala de ponent resulta evident una edificació
afegida. Les dues finestres amb data gravada indiquen el període d'ampliació (s. XVIII). La
façana nord té adossat un pou circular. Al costat est hi destaca el forn i un edifici annex de
totxo. A l'interior es conserven algunes tramades de cairats de fusta.

Dades històriques

Aquest mas, probablement d’origen medieval, mostra una ampliació en l'ala de ponent. S’hi
veuen dues finestres de travertí amb una mateixa data gravada (1769). En una d'elles s'hi troba
incisa una creu i la salutació AVE MARIA de forma molt rústica.

Accés

Element disseminat. Borgonyà. En la rotonda del polígon industrial de Pont-xetmar trobem
indicat el trencant de Borgonyà. A 400 m, un cop atravessat el Terri, es troba una bifurcació
sense asfaltar a mà dreta. El recorregut és de 500 m fins a l'entrada d'aquest mas.
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MAS PERET GALÍ I CAN PIGEM
Tipologia
Època
Descripció

Masia de gran bellesa, actualment distorsionada per la divisió de la casa en dos habitatges.
La masia, de planta rectangular, està formada per planta baixa, planta pis i golfes. La coberta
és a dues aigües amb vessant a les façanes laterals. Destaca l’obertura del graner amb pilar
central en el carener de la teulada. La porta forana a Can Peret Galí és d'arc de mig punt amb
dovelles. A la dovella central hi ha una petita orla i una inscripció. Sobre la porta, una finestra
d'estil renaixentista amb guardapols motllurats i docoracions de petxines. Els carreus són
bisellats i a la llinda hi trobem una inscripció. Una segona fienestra és de llinda i bisellada. A
la façana lateral de Can Peret Galí es conserva l'estructura exterior del pou i el forn. Les
obertures de Can Pigem són de facturació més senzilla. Són obertures quadrangulars amb
dintell monolític i pedres de descàrrega.

Dades històriques

L'edifici havia estat l'antiga masia pairal de Can Roure. Quan els propietaris abandonen la casa
aquesta fou dividida en dues per donar cabuda a dues famílies de masovers. La masia conserva
algunes inscripcions referents als seus propietaris i a reformes constructives. En la dovella
central de la porta de Can Pere Galí, s'hi pot llegir "1586 MICEL CADAVALL"; a la llinda de la
finestra d'estil renaixentista, hi ha gravat "QIT.PAX.INTRANTI.BONA.QUOQUE. MORANTI.1586".
La llinda de la porta d'entrada a Can Pigem té inscrita la data "1793".

Accés

Veïnat de Prades. Santa Llogaia del Terri. A la carretera de Medinyà, trobem la carretera, a mà
esquerra, que porta cap a Santa Llogaia del Terri i al veïnat de Prades. Un cop s'agafa aquesta
carretera local, hi ha un trencall a mà dreta; Mas Peret Galí i Can Pigem és la primera casa.
D'accés fàcil, es pot deixar el cotxe just davant la casa.
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MAS VILADEVALL
Tipologia
Època
Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XVI-XVII
Masia de planta rectangular de tres cossos ben diferenciats i coberta a dos vessants. La
construcció es mostra força unitària. Té tres plantes. La façana principal és a ponent. Hi destaca
la porta de dintell gravada amb data i creu. Les finestres de llinda sorrenca han estat molt
restaurades. Mostren un ampit motllurat molt simple. La façana de migdia conserva dues
finestres de llinda de sorrenca originàries. Adossada a aquesta façana hi ha la pallissa restaurada
i significativament reformada als darrers anys. La façana de llevant té una gran finestra de
carreus de sorrenca i damunt seu hi ha un badiu. A l'interior, a la planta baixa hi ha voltes de
llunetes fetes de llosa. Les portes són de dintell i una d'elles té data incisa. Es pot observar
l'antic estable, la cuina i una escala de graons de pedra en el cos central de la masia. A la
primera planta es documenten els pilars de secció quadrada que sostenen estructuralment
les bigues transversals. La sala de planta rectangular és paral·lela a la façana de ponent.

Dades històriques

En dues portes de la planta baixa hi ha gravada la data de “1587”. La masia podria haver-se
començat a construir a finals del s. XVI.

Accés

Pujals del Pagesos. En direcció a Orriols, cal agafar un trencall a mà dreta, senyalitzat i asfaltat
vers Pujals dels Pagesos. A 1,2 km arribem fins a Can Viladevall, passada la masia de Can
Riera.
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MOLÍ NOU / MOLÍ DE CAN FIGA
Tipologia
Època
Descripció

Edifici ubicat en un marge al costat del riu Terri per a l’aprofitament de les seves aigües. L’edifici
ha sofert diferents modificacions. És de planta rectangular amb teulat a dos vessants i de
diferents pisos. Al costat de ponent hi ha l’antiga entrada amb una galeria porxada afegida.
Damunt la porta d’entrada d’arc rebaixat es llegeix "Renobado 1843", a les dues plantes
superiors, finestres de dintell de pedra, moltes d’elles tapiades, i un balcó. Els murs de la
façana lateral conserven els vestigis de l’edifici usat com a central elèctrica. Davant la façana
posterior hi ha l’antiga bassa utilitzada per recollir l’aigua del molí i es veuen les restes d’un
bagant.

Dades històriques

Les primeres notícies referents al molí daten de l’any 1749, any en què Jaume Fàbrega el va
edificar on segons sembla hi havia hagut una farga. Més endavant, va passar a mans de
Bonaventura Milans qui el va arrendar a Miquel Llosas. Aquest era un paperer que tenia la
seva pròpia filigrana. Llosas va ser paperer oficial de la ciutat de Girona del 1762 al 1770. El
molí es va abandonar a principis del s. XIX. Més endavant es va convertir en la central elèctrica
de Cornellà, fins no fa gaires anys.

Accés

Borgonyà. Cal seguir la carretera de Borgonyà fins a arribar al riu Terri; el molí està situat a
peu del pont, en el veïnat de Can Figa.
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L’ESTANC VELL
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Masia
Medieval i segles posteriors

Descripció

Masia de planta rectangular formada per planta baixa i pis. L'interior es distribueix a partir
de tres crugies perpendiculars a la façana principal. El teulat, de teules àrabs és a dues aigües
amb vessant a les façanes laterals. El carener es troba desplaçat respecte a l'eix de la façana,
a causa de les restauracions sofertes. Les parets són de maçoneria i les obertures fetes amb
carreus. Destaca la porta d'entrada, de reminiscències medievals, amb llinda monolítica. Sobre
la porta trobem una finestra trilobulada d'una gran senzillesa. La majoria d’obertures són de
llinda d’origen medieval. A la façana principal es situa l'element més destacat de l'immoble,
un gran porxo amb el teulat a dos vessants i el carener sostingut per una columna troncoconoïdal.
La coberta és amb cairats de fusta. Els diferents cossos adossats a la façana posterior, d'antic
ús agrícola, han estat convertits en habitatge.

Dades històriques

L’Estanc vell, masia del nucli de Ravós del Terri, havia estat en els seus orígens una casa de
pagès. Durant un període de la seva història fou l'estanc del poble, fins que aquest es traspassa
a una casa situada a la plaça. L’origen de la masia es remuntaria a època medieval. A la llinda
de la porta d'entrada trobem la següent inscripció "1772 JOAN CLARA ST GREGORI".

Accés

Ravós del Terri. A la carretera de Cornellà del Terri a Medinyà, al Km 5.9, es troba el trencall
a mà dreta a Ravós del Terri. L’Estanc vell es troba a la sortida del nucli en direcció sud.
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PONT-XETMAR
Tipologia
Època
Descripció

Arquitectura civil. Conjunt
Medieval i segles posteriors
El veïnat de Pont-xetmar es troba arrenglerat en
l’antic camí de Banyoles a Cornellà, sobre la riera
Remençà. El seu origen molt probablement es
remunta a l’època medieval. Les masies més destacades són, de sud a nord i en primer lloc, Can
Serra, que és una masia remolinada de color blanc.
Al seu costat, la capella de Sant Jaume, propietat de
can Renart. A la masia de Can Renart destaquen les
obertures emmarcades amb carreus i les portes d’arc de mig punt amb dovelles. Davant de
Can Renart les cases anomenades Can Formiga, construccions de planta i dos pisos amb teulat
a dos vessants i el carener paral·lel a la façana. A continuació hi ha el pont anomenat Pont
xetmar d’origen medieval. Després d’aquest pont, és meritòria la masia de Can Pinjolan.
Aquesta masia s’estructura en tres crugies amb dos cossos laterals més alts que li donen
l’aspecte de fortificació. La majoria d’obertures són emmarcades, amb llinda de pedra.

Dades històriques

Antigament en el veïnat hi havia Can Serafí que es va enderrocar quan es va construir la variant
i Can Simon, que actualment dóna nom a un altre veïnat anomenat de Can Simon. El veïnat
s’hauria format a partir d’època medieval entorn del camí i del pont sobre la riera Remençà,
prenen el nom de la família noble Xetmar oriünda de Medinyà.

Accés

Veïnat de Pont-xetmar. En direcció a Girona, cal entrar al polígon industrial de Pont-xetmar.
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PUJALS DELS CAVALLERS
Tipologia
Època
Descripció

Arquitectura civil. Conjunt.
s. XI i posteriors
Veïnat articulat entorn d'un antic camí central i de l'església de Santa Eulàlia, situada en el
punt més elevat d'un serrat. Can Clot és la masia més septentrional. Es tracta d'una edificació
de quatre crugies de principis del s. XVIII, recentment restaurada. A tocar l'església hi ha la
Rectoria, una casa de planta rectangular amb obertures de llinda de pedra i totxo. Davant la
façana de l'església de Santa Eulàlia, a ponent, hi ha Cal Fuster, masia edificada el s. XIX
damunt d'un mas anterior. A l'interior destaquen les voltes de rajol de la planta baixa. Can
Patxaco és a llevant de Santa Eulàlia i fins fa ben poc es trobava adossada al seu absis. És una
típica masia de tres crugies amb voltes de canó rebaixades. A llevant hi ha Can "Pitu Lari"
edificada a finals del s. XIX. A migdia destaca el mas torre senyorial d'origen medieval de Can
Prades o Mas Feliu, restaurat als darrers anys. La Torre també es tracta d'un mas torre de
característiques similars amb interessants elements arquitectònics i decoratius d'estil gòtic.

Dades històriques

Accés
Condició actual

< ENRERE

Les primeres referències documentals de Pujals dels Cavallers daten de l'any 1019 on apareix
el terme "Pugalz". El 1279 és referit com a "Podialibus Militum", és a dir, dels cavallers,
diferenciat de "Podialibus rusticorum" o dels pagesos. A mitjan s. XIV el veïnat tenia 4 focs
reials i 10 eclesiàstics. El mateix segle formaven part del veïnat el mas Puig, el mas Vilar i el
mas Villoria. El 1363 era batlle de Pujals dels Cavallers, Ramon de Jaume. Abans del 1538 el
senyor de Finestres rebia delmes d’aquesta parròquia fins que els va vendre a Elvira de Pujals.
El mateix any també en cobrava el cavaller Ortal d’Hortal. El 1664 el Mas Borrell passà a mans
de la família Poch, actualment Geli. Al s. XVIII se sap que en el nucli de Pujals dels Cavallers
hi habitaven 100 persones. A principis del s. XIX, durant la Guerra del Francès, és un poble que
registra una marcada mortalitat, atès que molts pagesos de la zona lluitaren com a guerrillers
i miquelets contra els francesos.
Pujals dels Cavallers
Visitable
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PUJALS DELS PAGESOS
Tipologia
Època
Descripció

Veïnat poc agrupat i bastant disgregat a l'entorn del camí de Pujals dels Pagesos cap al poble
de Sords. A tocar la parròquia hi ha els masos de Cal Menescal i Can Lleuger, bastant reformats.
A la banda nord hi ha Can Fuselles que conserva interessants finestres d’estil gòtic. Can Frigola
és una masia d'obra de totxo construïda els anys 1948-1949. En el costat sud del serrat hi ha
Can Gotlana i Can Riera. Can Riera, tot i ser restaurada, conserva bona part dels seus elements
arquitectònics originaris: porta forana, portes adovellades, etc. En l'extrem de migdia hi ha
Can Viladevall, una masia de tres cossos que té la porta principal amb la llinda gravada (1587).
Cap a llevant i de forma aïllada, allunyada respecte a l'església de Santa Maria de Pujals dels
Pagesos, es troba Can Roma. La seva porta d'ingrés té el dintell amb any (1766).

Dades històriques

L'any 1127 apareix el topònim "Podialibus rusticorum" referit a aquest antic terme, agregat
al municipi de Cornellà del Terri. El document conté la donació que va fer Ramon Mir de
diverses propietats d'aquesta parròquia a la Seu de Girona. El 1229 sabem que existia un
paratge anomenat "Testa Ferrussa". Durant els s. XIII i XIV hi ha documentats diversos masos
dins el terme parroquial: Mas Damont, Adroher, del Cros, Palet o Ricart.

Accés

Pujals dels Pagesos. En la carretera d’Orriols, un trencall asfaltat i indicat condueix fins a
l'església de Santa Maria de Pujals dels Pagesos, el centre del poble.
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RAVÓS DEL TERRI
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Conjunt.
s. IX i posteriors

Descripció

El nucli de Ravós es desenvolupa al voltant del castell medieval i l'església romànica. A la
plaça del poble hi ha les masies del nucli. Són masies de planta baixa i pis amb cobertes de
teules àrabs. Destaquen algunes obertures de llinda, portes dovellades i finestres de reminis
cències medievals que indicarien l’origen medieval de la població. En els últims temps s'han
restaurat diverses masies i s'han construït nous immobles.

Dades històriques

La història del poble de Ravós del Terri camina paral·lela a la història del castell. Als preceptes
reials dels anys 886 i 889 es troba documentada una ‘villa Rabiosa’, que l’historiador Mn.
Constans identifica amb Ravós del Terri, i en el 1144 apareix la forma Rogationibus, nom amb
el qual també es coneix l’ardiaca major de Girona. Consta que el 1096 ja existia una església
dedicada a Sant Cugat, que inicialment havia constituït la capella del castell. Ja a principis del
segle XIII es té constància del castell com a possessió del capítol de la seu de Girona. El cavaller
Guillem de Palol i la seva esposa Geralda tenien una casa senyorial i unes rendes sobre les
parròquies de Ravós, Santa Llogaia i Sant Andreu en feu de l’ardiaca de Girona. Posteriorment
van vendre els drets de senyoria a l’administració de la Seu gironina. No és fins que es produeixen
les supressions de les senyories feudals i les desamortitzacions del segle XIX que el castell
esdevé una casa de pagès. Durant aquests anys, el domini eclesiàstic sobre aquest poble és
absolut. L’any 1359 les vint-i-cinc cases del poble són propietat exclusiva del clergat, juntament
amb el castell i l’església. Se sap que el 1379 el rei Pere el Cerimoniós concedí al poble de
Ravós la redempció del bovatge. L’any 1976 Ravós, que formava part del municipi de Sant
Andreu del Terri, es va integrar al municipi de Cornellà del Terri.

Accés

Ravós del Terri. Carretera de Cornellà del Terri a Medinyà; al km 4.2 trobem el trencall a mà
dreta que ens du a Ravós del Terri.
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RESTES DE L'ANTIC HOSPITAL / CA L’ANDREU
Tipologia
Època
Descripció

És difícil descriure exactament les restes de l’hospital perquè les construccions que s’hi han
anat realitzant al llarg dels anys han modificat quasi del tot el seu aspecte inicial. Al lloc on
hi havia l’hospital s’hi van construir edificis annexos. Els edificis actuals tenen exteriorment
una part remolinada amb obertures d’obra i alguna finestra de llinda de pedra. A l’interior
només hi ha diferents estances buides. Al darrere hi ha un edifici d’origen medieval. Destaca
una porta forana amb una porta amb dovelles i restes de finestres d’estil medieval que no
corresponen a l’hospital, però interiorment els habitatges s’intercalen.

Dades històriques

Existeix una acta del 1363 d’una visita pastoral del bisbe Valterra on s’esmenta un hospital
regit per un sagristà i pels representants de Corts, Borgonyà, Pujals dels Cavallers, Pujals
dels Pagesos, Sords i Cornellà que integraven el Consell de la Vall de Cornellà. L’any 1371 el
rei Pere el Cerimoniós funda amb el prevere Berenguer d’Ermedàs l’hospital de Pobres en
l’indret del castell de Cornellà. El mateix rei va ordenar que part del castell fos enderrocat,
la part dempeus hauria estat destinada a hospital. Aquesta part és referida com "Torre d’en
Palet". Aquest hospital tenia al seu costat les cases de Maria Pla i del senyor Xammar de
Medinyà. Hi ha documents de l’hospital fins a finals del s. XVII. Actualment tota la zona està
molt transformada. On antigament hi havia l’hospital s’hi reunien fins no fa gaire un grup
d’esplai del poble de Cornellà.
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SANT ANDREU DEL TERRI
Tipologia
Època
Descripció

Arquitectura civil. Conjunt.
s. IX i posteriors
Nucli format per l'església de Sant Andreu, d'origen romànic i de petites dimensions. Al voltant
de l'església es configura el nucli, format per diverses masies de tipologia diferent. Can Solà
es troba a pocs metres de l'església; és de planta baixa i pis amb diversos cossos adossats.
Cal Ferrer està situada a l'entrada del poble i és una de les masies més importants. Per la
singularitat constructiva destaca Mas Mitjà. L'antic pont sobre el Terri fou construït en època
medieval.

Dades històriques

Accés
Condició actual
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L'origen i la història del poble de Sant Andreu està estretament relacionada i camina paral·lela
a la de l'església de Sant Andreu. La fundació de l'església data del s. IX i fou aixecada pels
monjos de Santa Maria d'Amer. Es tenen notícies que fins al 1703 es paguen els delmes a
l'abat d'Amer. Se sap que el s. XIV hi havia un total de 10 focs. En les desamortitzacions del
s. XIX es posen en venda propietats que havien estat de la catedral de Girona. Actualment Sant
Andreu és un nucli agregat al municipi de Cornellà del Terri.
Sant Andreu del Terri.
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SANTA LLOGAIA DEL TERRI
Tipologia
Època

Descripció

El nucli de Santa Llogaia està format per una vintena de cases disposades al voltant de la plaça
de l’església i al llarg de l'únic carrer del poble. La majoria de les cases són de petites
dimensions amb planta baixa i pis. Els teulats són de teula àrab, generalment de doble vessant.
Recentment s'han restaurant moltes de les masies del poble. Destaquen alguns portals per
les seves dimensions, com el de can Batic d'arc de mig punt amb dovelles. Destaca, a la plaça,
l'església d’origen romànic i l'antiga rectoria, de grans dimensions on hi destaca una galeria
d’arcs, un rellotge de sol i el pou.

Dades històriques

Els primers assentaments a Santa Llogaia es remunten com a mínim a època ibèrica. Segons
Botet i Sisó els ibers ja hi van establir un poblat. S'han trobat restes del que hauria estat una
vil·la romana; entre les troballes destaca un dolium prop de can Geli. El s. XII es troba la
primera referència documental de l'església "Sancte Logahie de Sterria". El 1296 el cabdill
de la catedral tenia possessions a Santa Llogaia. També tingueren propietats en aquestes
terres la vescomtessa de Rocabertí, els senyors de Galliners i la casa de Biure. Hi ha notícies
d'un fort aiguat l'any 1843, fet que causa la despoblació de Santa Llogaia.

Accés

Santa Llogaia del Terri. Al Km 5,2 de la carretera de Cornellà del Terri trobarem el trencall
que porta fins a Santa Llogaia, situada a 800 m. La carretera està asfaltada. De fàcil aparcar.
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VEÏNAT D’ERMEDÀS
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Conjunt
s. X i posteriors

Descripció

El veïnat en un monticle al sud de Cornellà està format per diverses masies, algunes d’elles
molt modificades, tot i que algunes conserven encara molts elements arquitectònics d’època
medieval. Estan construïdes amb murs de maçoneria amb obertures de llinda. El grup format
per Can Sagnari, Can Roset, Can Garola i Can Culubret mantenen moltes obertures de diferent
tipologia. Com a curiositat, una de les finestres de Can Sagnari s’ha fet aprofitant una llinda
amb arc de mig punt com a base de la finestra. Altres obertures són amb arc conopial o d’estil
medieval amb les impostes corbades. Les portes de les masies són amb dovelles com a Can
Riera i altres amb llindes de fusta. Can Riera conserva una finestra geminada sense columna,
tot i que està molt reformada. Totes les cases són amb teulat a dos vessants i s’hi han anat
incorporant, al llarg dels anys, diferents cabanes.

Dades històriques

La formació del veïnat d’Ermedàs es remunta a època medieval. El nom ja es documenta a
partir de l’any 922, tot i que resulta més que conflictiva la seva ubicació. El topònim seria de
procedència germànica. A partir d’inicis del s. XIII si que hi ha constància de la seva existència
als afores de Cornellà: el mas d’Ermedàs apareix citat l’any 1208 com a propietat de Pere de
Mata, després de la concòrdia del repartiment de béns signada amb el seu germà Arnau de
Cornellà.

Accés

Veïnat d’Ermedàs. Abans de trobar la indicació de sortida de Cornellà en direcció a Girona, hi
ha un cartell a mà dreta que indica el veïnat d'Ermedàs. Seguir el camí uns 800 m fins a arribar
al veïnat.
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VEÏNAT DE CA L'ÀNIMA
Tipologia
Època

Descripció

Dades històriques
Accés
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El veïnat de Ca l’Ànima està compost per tres masies amb les seves respectives pallisses o
granges. Entrant al veïnat es troba Mas Pagès, masia restaurada recentment. Conserva el pou
i algunes finestres amb llinda originàries. Al seu costat la casa de Ca l’Ànima, i més avall Can
Ferró. Ca l’Ànima és la masia de majors dimensions. La majoria d’obertures són de llinda de
pedra. A Can Ferró destaca la porta de mig punt amb dovelles, avui modificada, i que antigament
devia donar pas a l’entrada de la casa. Damunt es poden veure les restes d’una finestra d’estil
gòtic amb arc conopial.
No es té constancia de dades històriques d’aquest veïnat.
Veïnat de Ca l’Ànima. Cornellà del Terri. En direcció a Girona, trencar per la sortida de Cornellà
del Terri. A la primera rotonda, anar en direcció a Cornellà i a la segona rotonda, es veu el
cartell on indica el veïnat de Ca l’Ànima, a 400 m. Fàcil d’aparcar.
Veïnat. Visitable
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VEÏNAT DE CAN FIGA
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Conjunt
Incerta

Veïnat integrat per diverses masies de diferent època i tipologia, algunes d'elles bastant
reformades en l'actualitat. En la banda de migdia hi ha Can Figa, masia de planta rectangular
de principis del s. XX. La pallissa del veïnat és a tramuntana i es troba bastant modificada. Tot
i això, conserva la seva coberta a dues aigües i alguns dels pilars de pedra originaris. L'era
mostra restes del terra de totxo. El Mas Colom, bastant reformat, conserva algunes obertures
de llinda de travertí. A Can Serres, a tocar l'antic molí d'en Lloses, hi destaca la porta forana
d'arc de mig punt de dovelles. Davant hi ha la masoveria de Can Cargol amb llinda gravada.
Té la data de 1648. Aïllada del veïnat, per la banda de ponent, hi ha Can Molí Vell o també dit
Can Pom Vell. Adossada a aquesta masia hi ha Can "Xica Savalls" que mostra obertures de
dintell de sorrenca groguenca. Annex a aquest mas es troba Can Tetus.

Dades històriques
Accés
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No es té constància de dades històriques sobre el veïnat.
Veïnat de Can Figa, Borgonyà. En la rotonda del polígon industrial de Pont-xetmar trobem
indicat el nucli de Borgonyà. A 300 m hi ha el veïnat de Can Figa. Es troba abans de travessar
el riu Terri, a mà dreta, on està indicat. De fàcil aparcar.
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VEÏNAT DE CAN RIBES
Tipologia
Època

Descripció

Veïnat format per un conjunt de sis masies de tipus i funció diferent. Són agrupades en el
vessant meridional d’un turó que domina la vall de Pujals dels Cavallers i el bosc de Mas
Batllori. Al bell mig del veïnat hi destaca la gran masia de Can Geli o Can Poch, sens dubte
la més noble del veïnat. Adossada a Can Geli, pel costat oest, hi ha Can Xicu o Can Rustullet,
segurament una masoveria de la casa principal. Al costat nord hi ha Can "Garbà" o "Carbassà".
En el costat meridional es troben Ca l'Esteve i Ca n’Ordis. La primera té una planta rectangular
irregular i evidencia diverses edificacions afegides i obertures modernes d'obra. En el cos
central són meritòries dues finestres de reminiscències medievals. Ambdues tenen llinda de
pedra sorrenca amb impostes convexes. Ca n'Ordis té la façana principal encarada cap a migdia.
Hi sobresurt una porta forana d'arc ogival feta de dovelles de travertí. En el pis superior a
remarcar diverses finestres d'arc conopial en baix relleu.

Dades històriques

El veïnat de Can Ribes, conjuntament al veïnat de Dalt, tindria un origen medieval si ens cenyim
a la tipologia arquitectònica d’algunes de les masies que la integren, com ca n’Ordis. Algunes
mostren trets d’època posterior, bàsicament dels s. XVII-XIX.

Accés

Veïnat de Can Ribes, Pujals dels Cavallers. En la carretera Banyoles a Orriols, un cop passat
el trencall senyalitzat vers Pujals dels Cavallers i Cornellà, es troba a l'esquerra i a peu de
carretera, el veïnat de Can Ribes.
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VEÏNAT DE DALT
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Conjunt
Medieval i segles posteriors

Descripció

Veïnat agrupat per unes cinc masies i masoveries de diferent tipologia, emplaçades de forma
separada en la carena d'un turó. Les edificacions semblen originades en diferents èpoques.
En primer lloc destaca Can Vicens o Mas Vidal, un mas bastant reformat de planta rectangular.
Conserva intacta la seva porta forana adovellada de travertí. Té adossades diverses masoveries
en la banda nord. Can Janot (també anomenat Mas Cullell) és el mas més interessant situat
en la banda de migdia. Té planta rectangular, coberta a dos vessants i mostra indicis de diversos
cossos annexionats en èpoques successives. La façana principal és a llevant. Hi destaca la
porta forana, central i adovellada. La façana nord mostra un gran nombre d'obertures de llinda.
És meritòria una finestra de dintell de sorrenca groguenca, retallada en forma d'arc rebaixat.
Té un arquet conopial en baix relleu, acabat amb una creu grega incisa. Una segona finestra
de llinda bisellada mostra una creu i una rosella esquemàtica. En la façana posterior es troba
una finestra de dintell d’origen medieval.

Dades històriques

No s’ha localitzat documentació referent a aquest veïnat i les seves masies, tot i que aquelles
més antigues semblarien tenir un origen medieval amb reformes posteriors.

Accés

Veïnat de Dalt, Pujals dels Cavallers. Carretera de Banyoles a Orriols, cal agafar un trencall
asfaltat i senyalitzat a mà dreta, just abans d'arribar a la bifurcació de Pujals dels Cavallers i
el veïnat de Can Ribes. El veïnat es troba a 200 m.
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VEÏNAT DE MAS RUFÍ
Tipologia
Època
Descripció

El veïnat de Mas Rufí està format entre altres per Can Gasparic, Cal Ganso i Ca n'Oliveres, i
Can Pairana. Es troba a tocar el curs del Terri, als afores de Borgonyà. Tant Can Gasparic com
Cal Ganso han sofert moltes modificacions i conserven només les obertures antigues. A Can
Gasparic és meritòria una porta adovellada i una finestra de llinda bisellada amb ampit. Can
Pairana conserva en el dintell de la porta d’entrada una inscripció de l’any 1810. Mas Rufí
conserva més elements arquitectònics de l'època; a la façana lateral veiem una porta tapiada.
És feta amb carreus ben tallats, amb llinda de pedra i les impostes corbades. Les obertures
de pedra tenen una llosa al damunt a mode de trencaigües. A l’interior de la planta baixa es
conserven les voltes al sostre.

Dades històriques

Sembla que anys enrere la casa pairal havia estat Mas Rufí, anomenada Ca n'Oliveras. Les
altres eren masoveries. En aquest veïnat hi havia hagut antigament un molí paperer que es
va abandonar i enderrocar. Alguns veïns encara el recorden. Cal ressaltar una inscripció a Can
Pairana, en la llinda de la porta d’entrada: "Rosa Malla Mazo Me Fecit Dia a Mai 18 et 1810".

Accés

Borgonyà. En direcció a Girona, cal trencar a mà esquerra quan s’indica Borgonyà en la carretera
d’Orriols. Llavors, s'ha de trencar al primer trencall a mà dreta i a 300 m s’arriba a les cases
del veïnat de Mas Rufí. És fàcil aparcar-hi.
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VEÏNAT DE PALOL DE FARGA
Tipologia
Època

Conjunt. Arquitectura civil
s. XI i posteriors

Descripció

Veïnat format per mitja dotzena de masies de tipologia diversa, modificades i ampliades al llarg
de la seva història. La distribució alineada de les masies correspon al recorregut del camí a
través del veïnat. Can Deri és situada en l'extrem septentrional del veïnat. Sembla ser una de
les masies més rellevants i nobles del veïnat. Darrere Can Deri, adossada pel costat sud-oriental,
hi ha Can Cros, de planta rectangular i coberta a doble vessant. Ha estat molt reformada, però
en la façana lateral hi ha els elements més interessants: finestres d’origen medieval, porta de
llinda, finestra amb arc conopial en baix relleu. En la façana sud-oriental es troba el pou comunitari
i l'era. Cal Masover mostra una planta rectangular amb diversos cossos annexionats. En la façana
principal hi destaca una finestra de tipus medieval amb un triangle decoratiu en baix relleu a la
llinda, a més d'ampit de motllures. Cal Peric té planta rectangular, coberta a dos vessants i
cabana adossada. La façana restaurada mostra una porta de dintell monolític. La majoria de
finestres del primer pis tenen llinda de pedra i ampit motllurat.

Dades històriques

La primera notícia del veïnat de Palol de la Farga correspon a l'any 1017: en la Butlla del Papa
Benet VIII hi trobem citat el lloc de "Parazol" (Palol) al costat de "Pugalz" (Pujals). Se sap que
a principis del s. XIII Arnal de Llers va incendiar cinc cases del veïnat de Palou de Farguet i va
robar diversos bous, vaques i ovelles. És de suposar que la majoria de masies del veïnat foren
reconstruïdes a partir d’aleshores. L'any 1317 durant la institució d'un benefici en la capella
de Sant Bartomeu de Torres (Vilavenut) és anomenat el veïnat de Palol de la Farga, juntament
amb les parròquies de Pujals dels Cavallers i Pujals dels Pagesos. L’any 1358 Pere Damont
era batlle de la Pia Almoina de Girona a Palou de Farguet.

Accés

Veïnat de Palol de Farga, Pujals del Pagesos. En la carretera de Banyoles a Orriols, cal seguir
un trencall a l'esquerra. El camí està asfaltat i ben indicat fins al veïnat, a 600 m.
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CAN PRADES
Tipologia
Època

Descripció

Mas torre de planta trapezoidal, de dos pisos i coberta
a dos vessants. La torre de planta quadrada inacabada
es troba separada del mas. La façana principal és a
ponent. Hi destaca una finestra amb llinda d'arc conupial
i cap esculpit, ampit motllurat i tronera de tir. Una segona
finestra de dintell té també tronera (o espitllera). En el frontal de la torre sobresurt la porta
forana de grans dovelles de calcària grisa, amb escut i inscripció. Damunt té una finestra d'estil
gòtic d'arc conupial. A més, té figurat en relleu un cap esculpit. El pou es troba adossat a la
façana oest. En la façana sud del mas es troben dues finestres amb arc conupial, en la façana
de llevant les finestres són del mateix tipus i algunes mostren roselles decoratives en relleu.
S'han mantingut les restes d'un matacà defensiu. A l'interior de la planta baixa de la torre es
conserva la volta de creueria, restaurada recentment. A través d'un arc s'accedeix a l'escala
que condueix fins al vestíbul de distribució i a la sala, a la primera planta. El vestíbul de planta
quadrada té quatre interessants portes d'arc conupial i roselles en relleu. La sala de planta
rectangular mostra l'enteixinat originari de cassetons d'estuc a base de motius florals
esquemàtics. En alguns dels cassetons es pot veure un escut nobiliari amb dues creus.

Dades històriques

A mitjan s. XVI aquest mas era propietat del senyor feudal Bernat Feliu. En la porta forana de
la torre es conserva la següent inscripció: "MOSSEN BERNAT FELIU 1545". Segons el propietari
de l'immoble, la jurisdicció d'aquest mas torre depenia de l'antic castell de Cornellà del Terri
situat al centre del poble.

Accés

Pujals dels Cavallers. Un cop s'arriba al veïnat, el mas Prades resulta ben visible a peu de
carretera.
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CASTELL DE RAVÓS
Tipologia
Època

Arquitectura militar. Castell
s. XII i posteriors

Descripció

El conjunt del castell de Ravós del
Terri és de planta trapezoïdal amb
torres circulars a cada angle i
l'església de Sant Cugat adossada
a tramuntana. La distribució del
castell s'organitza a partir del pati
central. A l’interior el castell consta
de planta baixa i dos pisos. A la
façana de migdia hi ha l'actual porta
d'entrada de forma rectangular i
dintell de peces de pedra, fruit de reformes posteriors a la
construcció del castell. A la primera planta hi ha dues obertures de petites dimensions i un
balcó a la tercera planta de l'antiga torre. A l'angle sud-oest hi ha una torre circular que ha
estat reconstruïda. L'interior del castell es distribueix a partir del pati central. L'ala de
tramuntana correspon al mur de l'església. Aquí podem observar l'exterior de l'absis amb els
arquets llombards. També s'observa una antiga porta d'entrada a l'església d'arc de mig punt
amb dovelles. Les tres ales restants són dependències del castell destinades a l'habitatge,
recentment rehabilitades. Les obertures són rectangulars i fetes de maons. Les estances del
castell han estat també restaurades.

Dades històriques

Corominas i Marquès expliquen l'origen del castell de Ravós a partir d'un document de data
de 9 de gener de 1296 que actualment es troba a l'arxiu de la catedral de Girona. En aquest
document es constata que la seu de Girona tenia la propietat del castell i la cellera de
“Rogationibus”. Un dels quatre ardiaques de la seu, el major, era anomenat antigament ardiaca
de “Ragationibus” per la jurisdicció que tenia sobre Ravós del Terri. El s. XIII el bisbe Bernat
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de Vilamarí i el capítol de la catedral cedeixen aquests drets a Ramon de Vilaric. Aquest, per
altra banda, enfeuda els drets als senyors de Palol de Revardit. El mot de “Rogationibus” anà
evolucionant i canviant de grafia, “Rabedonibus”, “Roganibus”, “Rogaciones”. El 1835 es
desamortitza el castell, que passa a mans civils i es converteix en pagesia. La família Auguet,
actuals propietaris, compra el castell al voltant de l'any 1970. S'han perdut molts dels documents
de l'arxiu del castell.
Accés
Condició actual
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Ravós del Terri. Carretera de Cornellà del Terri a Medinyà; al km 5.9 trobem el trencall a mà
dreta que ens du a Ravós del Terri. El castell es troba al nucli de la població.
Habitatge. Visitable només exterior
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LA BASTIDA
Tipologia
Època
Descripció

< ENRERE

Arquitectura militar. Masia fortificada
Medieval i segles posteriors
Casa forta de planta quadrada i dos pisos amb pati interior. Mostra diferents fases constructives
i ampliacions respecte a l'edifici originari. El cos central de la casa forta té coberta a tres
vessants i evidencia tres crugies perpendiculars respecte a la façana est, on es troba l'ingrés
principal. En l'angle NO hi ha indicis d'una torre de l'homenatge de planta rectangular, la qual
ha estat escapçada. Les ampliacions més evidents són un cos lateral amb galeria, afegit en
el costat est, i les reformes de l'edifici en la banda de ponent. La façana de migdia mostra dos
grans balcons de llinda de pedra calcària. En la planta baixa hi ha dos arcs escarsers simètrics
de dovelles de travertí. El primer és tapiat. En la façana de llevant destaca una galeria superior
d'arcs rebaixats sostinguts per pilars de secció quadrada. La porta forana a llevant és precedida
d'un arc rebaixat. Damunt l'arc hi ha un escut central, on són figurats dos bastons en relleu.
La porta forana és de llinda de tres peces amb brancals escultòrics d'estil barroc. Els brancals
en relleu formen una voluta i en la seva base tenen un peu de lleó. Pel que respecte als àmbits
de la planta baixa tenen coberta de volta de canó o bé voltes de llunetes. L'oratori es troba al
primer pis. Té planta quadrada i pintures murals d’estil rococó. Les pintures són en molt mal
estat, però s'identifica una escena mortuòria. A la segona planta es troba una espectacular
sala rectangular amb l’encavallada de fusta formada per grans bigues.
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Dades històriques

El llinatge Bastida és documentat el 1314 quan Ramon Bastida va declarar en la visita del
bisbe Guillem de Vilamarí. Més tard la casa forta va pertànyer als cavallers del llinatge Bret.
Durant els enfrontaments de la Guerra Civil Catalana (1462-1472) fou detingut l'any 1463 l'abat
de Banyoles Francesc Xetmar a la Bastida. Fou alliberat pel capità Juan Hurtado de Mendoza
amb un rescat de 200 florins sufragat pel Comú de la Vila de Banyoles.

Accés

Element disseminat. Borgonyà. En la rotonda de Pont-xetmar està indicat el nucli de Borgonyà.
A 400 m després d’atravessar el riu Terri té lloc una bifurcació a mà dreta. El recorregut de
la carretera sense asfaltar és de 500 m en cotxe fins a la Bastida.
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LA TORRE
Tipologia
Època
Descripció

Arquitectura militar. Masia fortificada
s. XV-XVI
Mas torre de planta rectangular, coberta a dos
vessants i dos pisos. La façana principal,
orientada cap a ponent, té una torre de planta
quadrada integrada en el cos lateral del mas.
Al centre de la façana principal destaca la porta
forana de grans dovelles i la finestra d'estil
gòtic d'arc conopial en baix relleu i arquets
lobulats exempts. En la resta de façanes perduren
un seguit d’obertures de llinda d’estil gòtic. La galeria porticada amb balustrada és una obra
moderna. A l’interior, a la planta baixa es pot apreciar de forma clara l'estructura de tres
cossos del mas torre. També hi ha un arc de dovelles tapiat que antigament donava accés a
la planta baixa de la torre. Les nervadures i la clau de volta són fetes amb peces de travertí.
La primera planta ha estat rehabilitada com a habitatge. Tot i això, conserva la sala de planta
rectangular amb tramada de fusta. El mur oriental de la sala té empotrada una antiga pica de
pedra amb broc esculpit a la manera de mascaró. Finalment el pis superior de la torre mostra
una coberta a quatre aigües amb un entramat radial de cairats. La biga central corbada és
originària. La majoria conserven un encaix per al batent de fusta i són tapiades amb una llosa
de travertí amb orifici central de tir.

Dades històriques

< ENRERE

Segons Mn. Constans el llinatge dels Pujals habitaven la Torre de Pujals dels Cavallers. D'aquesta
família es conserva documentació escrita al llarg dels s. XI-XIV. El 1019 es té per primera vegada
referència sobre un tal “Remundo Grasch de Pugals”. El 1269 Berenguer de Pujals va comprar
a Ermessenda de Vilamarí un cens en el paratge anomenat Coma de Guilla. Dalmau de Pujals
(1303-1328) es té constància que fou canonge de la Seu de Girona, del qual conservem un magnífic
sarcòfag en el claustre de la Catedral amb l'escut del llinatge. El 1309 Bernat de Pujals era
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escuder de Dalmaci de Creixell. La Torre fou històricament propietat de la família Pujals, de
Foixà. El s. XIX fou venuda a la família Galibern de Torroella. Probablement vers mitjan del s.
XVIII es construí un cabanya de pedra a l'era, davant per davant de la façana principal.
Accés
Condició actual

276
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Pujals del Cavallers. A peu de carretera, cal agafar un camí a mà dreta que penetra dins del veïnat.
Habitatge Visitable només exterior
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ANTIGA RECTORIA DE CORTS
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura religiosa. Rectoria
Incerta

Edifici de planta quadrangular amb planta baixa i dos pisos amb carreus de pedra ben treballats.
S’observa a les façanes els pilars portants de pedra morterada. La façana principal té una
porta forana adovellada i una finestra a cada costat amb reixes de forja decorades amb figures
d'animals. La majoria d’obertures són de llinda i brancals de pedra. La façana posterior té una
galeria de dos pisos. La façana lateral té totes les obertures amb pedra, moltes són de nova
construcció o bé han estat restaurades. El pati posterior queda dins un recinte clos amb mur
de pedra.

Dades històriques

Accés
Condició actual

< ENRERE

La masia ha estat molt reformada i restaurada. Alguns elements arquitectònics podrien
remuntar-se als s. XVII-XVIII.
Corts. Plaça de l'Església.
Habitatge. Visitable només exterior
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ANTIGA RECTORIA DE SANTA LLOGAIA
Tipologia
Època

Descripció

Dades històriques
Accés
Condició actual

278
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Arquitectura religiosa. Rectoria
Incerta

Edifici de planta rectangular, format per planta baixa, primer pis i golfes. El teulat és de doble
vessant. A la façana principal trobem diversos elements d'obertura. A la planta baixa les
obertures són quadrangulars amb llinda monolítica i carreus de descàrrega. A la primera
planta hi ha tres balcons simètrics. A les golfes hi ha dues obertures ovals sobre els balcons
laterals de la primera planta. A la part central destaca l'obertura quàdruple sobre columnes
i arcs de mig punt fets amb rajols. Encara queden restes d'un antic rellotge de sol a la façana
principal. Els murs són d'argamassa amb carreus treballats als angles. L'interior de la casa
s'estructura a partir de les tres crugies perpendiculars a la façana principal, amb els sostres
i la coberta de cairats de fusta.
Antigament era la rectoria de Santa Llogaia, residència dels rectors d'aquesta església.
Nucli de Santa Llogaia del Terri. Al Km 5.2 de la carretera de Cornellà a Medinyà, hi ha el
trencall, a mà esquerra, que ens condueix fins al nucli de Santa Llogaia.
Habitatge. Visitable només exterior
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ANTIGA RECTORIA DE SORDS
Tipologia
Època

Arquitectura religiosa. Rectoria
Incerta

Descripció

L'actual aspecte de la rectoria es deu a una reforma recent. Destaquen les obertures originàries
de forma quadrangular amb llindes monolítiques i pedres de descàrrega, una de les quals té
reminiscències medievals. Al pis superior hi ha un graner amb pilars bisellats de pedra que
sostenen la coberta.

Dades històriques

Originàriament aquest fou l'habitatge del rector de l'església de sant Esteve. En un dintell es
troba inscrit l’any "1761".

Accés

Sords. Just a la sortida del nucli de Cornellà, en direcció a Medinyà, es troba el trencall,
degudament indicat, que porta fins a Sords. A 800 m hi ha l'església, on es troba l'antiga
rectoria.

Condició actual

< ENRERE

Habitatge. Visitable només exterior
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CAPELLA DE SANT ANTONI
Tipologia
Època

Descripció

Dades històriques

Accés
Condició actual

280
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Arquitectura religiosa. Capella
s. XII i posteriors

Capella de dimensions reduïdes amb absis semicircular coberta
amb una volta de canó apuntada. El teulat és a dos vessants i
queda coronat per un petit campanar d'espadanya. Davant la
façana hi ha un petit porxo amb teulat a dos vessants, amb un
pilar angular. A la façana d’entrada a la capella es troba una
porta amb arc de mig punt i dovelles, al costat d'aquesta es
conserven restes de pintures sobre calç. L’absis de la capella
conserva una petita obertura. Les parets són de carreus de pedra
irregulars. L'interior, molt senzill, acaba amb una volta apuntada.
Els carreus són regulars.
La capella havia format part del castell de Cornellà, avui des
aparegut. Aquest existia el s. XI i surt esmentat com “Castrum
de Corneliano”. L’any 1133 el comte barceloní Ramon Be
renguer IV el va encomanar a Guillem de Cornellà. El castell
encara restava en part dempeus el 1385, any en què s'hi van
estar la reina Sibil·la de Fortià i els ducs de Girona. No hi ha cap
notícia de la capella. Sembla que va ser la capella de l'Hospital dels Pobres. A aquesta època
li deu pertànyer la dedicació a Sant Antoni. Fins no fa gaire anys s’hi celebrava la festa de Sant
Antoni.
Nucli urbà. Cornellà del Terri. A tocar la Plaça del Maig
Capella. Visitable només exterior
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CAPELLA DE SANT JAUME
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura religiosa. Capella
s. XVII-XVIII (aproximada)

Petita capella de nau rectangular amb teulat a dues aigües que forma part del veïnat de Pont
xetmar, davant l’antic camí cap a Girona. Construcció feta amb blocs de pedra i amb carreus
ben treballats en els angles. La porta d’entrada és de dintell amb les pedres de descàrrega
bisellades. Té una creu inscrita. Les dues finestres de carreus de pedra sorrenca són del
mateix tipus, també amb una creu gravada.

Dades històriques

Una vegada a l'any, per Sant Jaume, s'obre la capella i s'hi celebra missa. Els fidels s’agrupen
al voltant de la capella, al mig del carrer, ja que és de dimensions molt reduïdes.

Accés

Veïnat de Pont-xetmar. A la rotonda de Pont-xetmar, cal trencar a mà dreta cap el polígon
industrial. Seguir 300 m i trencar a mà dreta. És fàcil arribar-hi amb cotxe.

Condició actual

< ENRERE

Capella. Visitable només exterior
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CAPELLA DE SANT MIQUEL
Tipologia
Època
Descripció

Dades històriques

282
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Arquitectura religiosa. Capella
1853
Capella de petites dimensions amb
planta rectangular i una sola nau.
La façana principal és d'una gran
senzillesa. La porta d'accés, qua
drangular amb llinda monolítica i
pedres de descàrrega, està decorada
amb un simple bisellat. Sobre l'eix de la porta destaca un ull de bou.
La façana s'acaba amb un coronament de línies ondulants on destaquen
un senzill pinacle als extrems i un campanar d'espadanya en el centre.
Les parets són arrebossades. Els carreus dels angles i de la porta
d'accés són de pedra grisa. La capella, formada per un sola nau, està
coberta per una volta de canó amb llunetes. La volta descansa sobre
una cornisa que unifica tot l'espai. La capçalera està formada per un
retaule d'altar amb quatre fornícules on antigament hi havia hagut
imatges de sants. Tot l'interior de l'església està decorat amb motllures
i estucs policromats d’estil barroc.
Diversos documents ens parlen de l'existència, en aquest indret, d'una antiga església romànica.
Alguns historiadors han situat les restes de l'església romànica als murs de la cabana situada
sota l'actual església. El 25 de febrer de l'any 1601 se sap que el bisbe Pòntic va beneir la
capella de Sant Miquel Arcàngel situada en aquest indret. El 1808, durant la guerra de la
Independència, roben la seva campana. Al 1853 la família Geli demana, al bisbat de Girona,
permís per enderrocar l'antiga capella i reconstruir-ne parcialment una de nova. El 1854
finalitzen les obres, el 28 d'abril del mateix any es beneeix la nova capella. El document cita
les imatges de Sant Miquel Arcàngel, de Nostra Senyora de l'Esperança i de Sant Antoni Abat
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i Sant Josep. L'any 1862 es beneeix la nova campana de la capella. Durant la Guerra Civil
Espanyola (1936-1939), es van cremar totes les imatges religioses de la capella.
Accés

Condició actual

< ENRERE

Veïnat de Prades, Santa Llogaia del Terri. Carretera en direcció a Medinyà, es troba un trencall
a mà esquerra que ens indica Santa Llogaia i el veïnat de Prades. Cal agafar el primer trencall
a mà dreta i seguirem el camí fins a arribar a Can Geli i la capella de San t Miquel.
Capella en desús. Visitable només exterior
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COMUNIDOR DE SORDS / RELIQUIER
Tipologia
Època
Descripció

Torre de planta quadrada que precedeix l’ingrés de l’església de Sords. La porta de llinda i
l’arcada de pedra a la part baixa permeten el pas al recinte eclesiàstic i al cementiri. El
comunicador es troba a la primera planta de la torre, al qual s'accedeix per unes escales
exteriors al mur de tramuntana. És una sala de planta quadrada amb dues finestres a ponent
i una al costat de tramuntana i de llevant. El teulat és a quatre aigües amb una forma piramidal
prominent.

Dades històriques

L'origen dels comunicadors o comunidors està relacionat amb les creus de terme i pedrons.
En els pedrons es recitava les oracions per demanar a Déu les rogatives del poble. Aviat es
comencen a construir els pedrons prop de les esglésies. Aquest es doten en un principi d'una
simple coberta per protegir els oficiants. La creença que les campanes espantaven les tempestes
va fer que es construís el comunidor prop del campanar, com passa a l'església de Sant Cebrià
d'Esponellà. Actualment, el comunidor de Sords, com els de la resta de la comarca, han deixat
d'utilitzar-se, però cal conservar aquest vestigi que ens parla d'una religiositat popular ja
desapareguda. Fou construït al voltant del s. XVI o XVIII. El rector de la parròquia pujava al
comunicador amb obertures als quatre vents per demanar a Déu que complís les rogatives
del poble.

Accés

Nucli de Sords. En direcció Medinyà, es troba el trencall, degudament indicat, que porta fins
a Sords. A 800 m després de creuar el Terri, hi ha l'església i el petit nucli de Sords.

Condició actual
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s. XVI-XVIII (aproximada)
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Equipament cultural. Visitable
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ESGLÉSIA DE SANT ANDREU DEL TERRI
Tipologia
Època

Arquitectura religiosa. Església
s. XIII-XV

Descripció

L'església és de nau única amb absis semicircular i
coberta amb volta apuntada. L'accés a l'església es
troba al mur de migdia on hi ha la porta d'entrada,
formada per dos arcs de mig punt en degradació. La
porta ferrada està decorada amb elements de ferro forjat, d'època o d'estil romànic; el forrellat
acaba decorat amb un cap de drac i la resta d'elements decoratius són de motius vegetals i
geomètrics. En aquest mateix mur trobem una finestra de doble esqueixada. Al centre de la
cornisa de l'absis, destaquen els relleus d'una "Maiestas Domini" i la d'un àngel. La maiestas
sosté un llibre a la mà esquerra i la mà dreta fa el gest de beneir. L'àngel porta túnica; les ales
són de dimensions considerables respecte al cos; a la mà esquerra porta un llibre o pergamí.
Alguns historiadors han identificat la figura de la "maiestas" amb sant Andreu.

Dades històriques

Els primers documents que fan referència a l'església de Sant Andreu del Terri daten de l'any
840. Informen de l'existència d'una primitiva església, de la qual no s'ha conservat cap resta,
potser només alguns carreus aprofitats per a la construcció de l'actual església, aixecada pels
monjos de Santa Maria d’Amer. L'església fou atorgada per Carles el Calb al monestir de Sant
Mer els anys 840 i 860. En un primer moment l'església depenia de la parròquia veïna de Sant
Cugat de Ravós. No serà fins a l'any 1372 quan esdevingui parròquia i seu de la Confraria de
Sant Andreu. El 1407 es torna a consagrar el temple després de la construcció del nou campanar.
En aquesta mateixa època es col·loquen a l'altar diverses relíquies. Actualment només se
celebra missa el dia de Sant Andreu, patró de l'església, dia de la festa major de Sant Andreu
del Terri.

Accés

Sant Andreu del Terri. A la carretera de Cornellà del Terri, en direcció a Medinyà, agafem el
trencall que ens indica Sant Andreu del Terri, a uns 300 m.

Condició actual

< ENRERE

Església. Visitable concertat
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ESGLÉSIA DE SANT CUGAT DE RAVÓS DEL TERRI
Tipologia
Època

286

Arquitectura religiosa. Església
s. XII-XVIII

Descripció

Església d'una sola nau amb planta
rectangular, capella adossada al
mur de tramuntana i l'absis se
micircular a llevant. L'accés a
l'església és al mur de tramuntana
del castell, a partir d'un dels patis
del recinte emmurallat. La porta
d'entrada, a la façana principal, és
d'estil barroc, de forma quadran
gular, amb dintell monolític i brancals
bisellats. Al centre de la llinda, un
petit templet amb la imatge de Sant Cugat. Sobre la porta una finestra de doble esqueixada
situada a l'eix de simetria. Adossada a la façana hi ha la torre campanar de forma quadrangular.
L'exterior de l'absis queda parcialment tapiat per l'ala de llevant del castell. Per observar-lo
cal situar-se al pati del castell; resten les arquacions llombardes i les lloses de la coberta
originals d'època romànica. El mur de migdia dóna igualment al pati del castell; en aquest
mur encara es pot veure l'antiga porta lateral d'entrada. A l'interior de l'església destaquen
les pintures murals romàniques de l'absis amb la figura de Crist en Majestat, el Tetramorfes
i dos àngels. La cornisa de la imposta de la volta de la nau està decorada amb relleus de motius
geomètrics.

Dades històriques

El primer document que fa referència a l'existència de l'església de Sant Cugat data de l'any
1096. L'església de Sant Cugat de Ravós del Terri, actual parròquia de Ravós del Terri, havia
estat la capella del castell de Rogationibus, que es trobava sota la jurisdicció de l'ardiaca major
de la seu de Girona. Des de 1314 és parròquia independent i rep les visites pastorals. El temple
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ha sofert diverses modificacions, potser la més important és el canvi d'accés. En un primer
moment l'accés era des de l'interior del pati del castell. Al s. XVII es construeix l'accés actual.
La capella adossada a la nau de l'evangeli, construïda al s. XVIII, va servir durant molts anys
d'accés a l'església.
Accés
Condició actual

< ENRERE

Ravós del Terri. Carretera de Cornellà del Terri a Medinyà; al km 5.9 trobem el trencall a mà
dreta que du a Ravós del Terri. L'església es troba al centre del nucli.
Església. Visitable concertat
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ESGLÉSIA DE SANT ESTEVE DE SORDS
Tipologia
Època
Descripció

Església de planta romànica amb
nau central i dues de laterals, de
dimensions més petites. Sobresurt
del conjunt de l'església la gran torre
campanar de planta quadrada, de gran
alçada i posterior a la construcció de l'església. A la façana principal destaca una gran porta
d'arc de mig punt amb dovelles. La porta s'hauria retallat posteriorment assolint l'aspecte
rectangular actual. Sobre la porta es troba un ull de bou molt reformat i coronant la façana
un frontó d'inscripció barroca. Adossat a la façana es troba el petit cementiri.

Dades històriques

El primer document que ens parla de Sant Esteve de Sords data de l'any 985 i és esmentat
com "Sancto quod est in villa Surdis". En el nomenclàtors d'esglésies del Bisbat de Girona
realitzat el s. XIV s'inclou l'església de Sords com "Ecclesia Parrochialis Sancti Stephani de
Surdis". L'església actual és d'origen romànic, però d'aquesta època en resten pocs vestigis.
Es data del s. XII l'absis amb la finestra de doble esqueixada, la volta de punt d'ametlla de la
nau i la cornisa. El s. XVIII es fan una sèrie de reformes que configuren l'actual aspecte de
l'església. S'amplia la nau, es construeixen les capelles laterals i la torre campanar. En aquest
mateix moment també es reforma la façana. L'església de Sant Esteve ha estat sempre
l'església parroquial de Sords.

Accés

Sords. Just a la sortida del nucli de Cornellà, en direcció a Medinyà es troba el trencall,
degudament indicat, que porta fins a Sords. A 800 m després de creuar el riu Terri, hi ha
l'església.

Condició actual

288

Arquitectura religiosa. Església
s. XII-XIII

CORNELLÀ DEL TERRI
< ENRERE

Església. Visitable concertat

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

ESGLÉSIA DE SANT JOAN BAPTISTA DE BORGONYÀ
Tipologia
Època

Arquitectura religiosa. Església
s. XII-XVIII

Descripció

L'església és d'origen romànic d'una
sola nau, absis semicircular i coberta de
volta apuntada. L'arc toral del presbiteri
és apuntat. La torre campanar és de
planta quadrada i teulat a quatre ves
sants construït damunt l'antiga
d'espadanya. La nau és sobrealçada
respecte a l'obra romànica originària. En
la façana de ponent hi ha la portalada de
llinda de pedra calcària. Té inscripció gravada. Hi podem diferenciar les restes de la portalada
romànica de mig punt. L'absis a l'exterior és decorat per un fris superior d'arcuacions llombardes
amb petits carreus de pedra volcànica, repetits en sèries de quatre. Són separats per lesenes
verticals. La finestra de doble esqueixada de l'absis té arc adovellat i impostes sobresortints
amb arquet a la manera de guardapols. A l'interior es troba la capella lateral del Roser. La
capella de planta quadrada és coronada per una cúpula amb llanternó circular. Té un nínxol
central per col·locar-hi la imatge d'un sant. En els murs de la nau és ben visible la diferència
de parament entre l'obra romànica de carreus ben tallats de sorrenca i la tècnica de la volta
amb pedruscall.

Dades històriques

El lloc fou ocupat com a mínim des d'època alt medieval. S'han pogut documentar a l'entorn
de l’església diverses sepultures excavades en la roca. El topònim "Burgoniano" apareix
documentat per primera vegada el 957. Al llarg d'època medieval apareix referit en diversos
topònims: "Burguniano, Borgoniano, Baguniano". El 1130 aquesta església tenia l'advocació
de Sant Joan Baptista i fou consagrada el 1142. L’església passà a la jurisdicció de la ciutat
de Girona, la qual la cedí al rei Martí el 1399. Els s. XVII i XVIII va patir una intensa transformació

< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

CORNELLÀ DEL TERRI
ÍNDEX

289

< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

en l'interior i l'exterior. Així en la llinda de la portalada es troba gravat el nom de "IVAN BLANCH
1623". En l'església es conserva una creu de plata amb les figuracions del evangelistes, diversos
sants, Crist crucificat i la Verge Maria. La creu té les inicials TA.
Accés
Condició actual
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Borgonyà. En la rotonda del polígon industrial de Pont-xetmar es troba indicat el nucli de Borgonyà.
Un camí asfaltat de 500 m arriba a Borgonyà després de passar el pont del Terri.
Església. Visitable concertat
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ESGLÉSIA DE SANT JULIÀ DE CORTS
Tipologia
Època

Arquitectura religiosa. Església
s. XI i posteriors

Descripció

Església d’una nau central i una de lateral , acabada
en absis semicircular orientada a llevant. La coberta
de l'església és a dues aigües. Els murs són de carreus
de pedra tallats de manera regular. La torre campanar,
de planta quadrada i coberta a quatre vessants, té
obertures a dos nivells. Per accedir-hi, hi ha una escala
exterior situada al costat sud. La façana té una portalada
romànica de travertí. La portalada consisteix en dues arquivoltes en degradació fetes amb
dovelles i decorades amb motius figuratius i vegetals, tots ells en baix - relleu. A banda i banda
hi ha dues columnes amb base motllurada i capitells figurats molt esquemàtics. Les impostes
dels capitells també mostren ornamentació. La decoració dels capitells i de les dovelles és
molt interessant. Els motius són molt variats amb trets molt rústics: geomètrics, vegetals,
figuratius, al·legòrics, etc. La porta a dues batents és decorada amb ferramenta d’espirals.
A l’interior de l’església els carreus són de travertí ben tallats. Al costat nord hi ha dos arcs
rebaixats que donen pas a la nau lateral, coberta amb voltes de creueria d'estil gòtic.

Dades històriques

Sembla que l’antiga església va ser arrasada entre el 924-930. Es va construir un nou temple
el 1017, que pertanyia al monestir de Banyoles. El 1019 va ser cedida a la canònica de Girona,
cessió que es va renovar l’any 1143. L’any 1102 el bisbe Humbert concedeix permís per
reconstruir-la junt amb el cementiri. Destaca la decoració romànica de la portalada, realitzada
per algun artesà que podria haver deixar l’obra inacabada ja que algunes de les dovelles estan
només treballades amb incisions en formes geomètriques molt simples.

Accés
Condició actual
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Corts. Pl. de l'Església
Església. Visitable concertat
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ESGLÉSIA DE SANT PERE DE CORNELLÀ DEL TERRI
Tipologia
Època
Descripció

Església d’una sola nau i absis de planta poligonal orientat
a ponent. La portada és al costat de llevant; a la seva dreta
s’alça el campanar de base quadrada, que al capdamunt es
transforma en planta octogonal amb obertures d’arc apuntat.
L’església conserva alguns vestigis de la seva primera cons
trucció romànica a les façanes de migdia, tramuntana i llevant. La façana de
tramuntana té el parament romànic, dues finestres i una porta amb arc de mig punt. La façana
de migdia té també dues finestres i una porta. La portada d’entrada és de nova construcció amb
un arc rebaixat. Damunt té un gran rosetó. A l’interior, el sostre és de volta de canó amb llunetes
i elements decoratius de guix en relleu, tots ells elements d’estil barroc. A cada costat de la nau
hi ha capelles laterals, situades entre les pilastres. Damunt es troba la tribuna amb obertures
d’arc de mig punt. Entrant hi ha el cor sostingut per un arc rebaixat amb llunetes. Els murs
laterals estan repicats hi es poden apreciar restes de la construcció romànica.

Dades històriques

El document més antic que fa referència a Cornellà del Terri data de l’any 985. L’església de
Sant Pere va passar a mans de la seu de Girona per una execució testamentària. Un segle
després, l’any 1075 el bisbe Bernat de Carcassona llega l'alou de Sant Pere a la canònica de
Girona. Hi ha diferents notícies relacionades amb l’església i personatges amb llinatge de
Cornellà; el 1194 Ramon de Vilademuls hi funda un benefici dedicat a Sant Miquel. El s. XVIII
té lloc la reconstrucció de l’església. Tot i això, encara hi ha restes de l’antiga església romànica
construïda al s. XI. L’edifici actual va aprofitar sectors de l’església romànica, però es va girar
l'orientació del temple. La façana principal que presentava una portalada barroca va ser
alterada l’any 1936 per fer-la més ampla.

Accés
Condició actual
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Nucli urbà. Cornellà del Terri. Pl. de l'Església.
Esglèsia. Visitable concertat
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ESGLÉSIA DE SANTA EULÀLIA DE PUJALS DELS CAVALLERS
Tipologia
Època

Arquitectura religiosa. Església
s. XI-XII i posteriors

Descripció

Església d'origen romànic d'una sola nau,
absis semicircular i coberta de volta
apuntada. La façana d'ingrés té una por
talada de grans dovelles de travertí. Les
batents de la porta conserven una ferra
menta ornamental d'aparença romànica en
forma de volutes. Damunt hi ha una petita finestra amb llinda en forma d'arquet. Al costat de
la portalada arranca una escala exterior que permet accedir al sotacobert i al campanar
d'espadanya restaurat, amb una encavallada de fusta i coberta a dos vessants. La façana de
tramuntana té una capella semicircular, posterior respecte a l'obra romànica, i dos contraforts
afegits. S'evidencia un sobrealçat de la coberta de la nau. En la façana de migdia s'observa
l’edifici lateral de la sagristia. A l'interior, al fons de l'absis s'obre una finestra de doble
esqueixada. Al costat de migdia de l'absis hi ha una segona finestra, actualment tapiada. La
sagristia té una porta de dintell amb data gravada (1768). Es conserva una pica baptismal
gòtica, de pedra calcària. Al centre de la nau s'identifica una fornícula hagiogràfica o de sant.

Dades històriques

Tenim referència de diverses visites pastorals al llarg del s. XIV que detallen els objectes de
culte que es trobaven en l'interior de l'església. El 1350 l'Almoina del Vestuari era en possessió
del Mas Borrell. El bisbe de Girona el 1363 ja va trobar que la coberta de l'església necessitava
d'una reparació. L'any 1420 el bisbe Andreu Bertran va ordenar que el Santíssim Sacrament
fos guardat en un tabernacle o sagrari.

Accés
Condició actual
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Pujals del Cavallers. Al centre de Pujals dels Cavallers, a peu de carretera.
Església. Visitable concertat
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ESGLÉSIA DE SANT GALDERIC DE SANTA LLOGAIA DEL TERRI
Tipologia
Època
Descripció

Arquitectura religiosa. Església
s. XIII-XVIII
Edifici d'una sola nau, de planta rectangular amb absis semicircular
i quatre capelles laterals. La porta d'entrada és d'estil renaixentista,
de forma quadrangular amb llinda monolítica i pedres de des
càrrega decorades amb estries. Al centre de la llinda hi ha una
fornícula amb la imatge d'una santa. Sobre la porta d'entrada
destaca un rosetó. El campanar és de grans dimensions i té aspecte
de torre; és de planta quadrada amb obertures d'arc de mig punt a
la part superior. A l'interior, la nau principal està coberta amb volta de canó, reforçada per
dos arcs torals. La imposta de la volta està marcada per motllures de guix. L'absis està decorat
amb falsos pilastres i medallons d’estil barroc. Tres de les quatre capelles laterals són de
petites dimensions i cobertes amb volta de canó. La capella restant és de dimensions més
grans, amb volta de canó amb llunetes i capçalera.

Dades històriques

El primer document que cita l'església de Santa Llogaia del Terri data de l'any 1266. El prior
del monestir de Lladó cedeix un molí a Jaume Duran, veí de "Sancte Logahie de Sterria".
Aquest document i restes de parament d’obra romànica corroboren l'existència d'una antiga
església del s. XIII, que fou substituïda per l'actual. Al llarg del s. XVI es realitzaren importants
obres a l’església: el 1528 es construeix el cor i es cobreix la torre-campanar, el 1545 es fa la
coberta de l'església, el 1556 s’edifica la capella de la Puríssima, el 1584 es fa l’actual porta
d'entrada. El s. XVIII es reforma l’interior. El campanar s'hauria construït sobre les restes d'una
antiga torre fortificada.

Accés

Nucli de Santa Llogaia del Terri. Al Km 5.2 de la carretera de Cornellà del Terri a Medinyà,
trobarem el trencall que porta fins a Santa Llogaia, situada a 800 m. La carretera està asfaltada,
de fàcil accés.

Condició actual
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Església. Visitable
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ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE PUJALS DELS PAGESOS
Tipologia
Època

Arquitectura religiosa. Església
s. XII-XIX

Descripció

Església romànica d'una sola nau, coberta de
volta apuntada i absis de planta semicircular.
Al centre de l'absis es conserva la finestra
romànica de doble esqueixada. Les voltes
apuntades de la nau i l'absis arrenquen sobre
una cornisa pronunciada de quart de bordó. Un
arc toral reforça la volta. En els murs interiors
es pot observar de forma clara dos tipus de parament pertanyents a dues fases constructives.
La portalada romànica és formada per tres arcs de mig punt, llinda monolítica i timpà en
degradació. L'imposta en cavet ressegueix a la manera de guardapols els arcs. La façana
mostra un frontó sobreaixecat amb formes decoratives en relleu de caràcter historicista. El
campanar és de planta quadrada i coberta de cúpula acabada amb una creu de pedra. Les
decoracions en relleu són d'estuc, com diverses creus en relleu, bastant malmeses. A la façana
lateral de tramuntana s'aprecia una ampliació amb capelles laterals i contraforts. Al damunt
de la capçalera hi ha les restes del campanar d'espadanya originari. La rectoria és adossada
lateralment a l'edifici de l'església per la banda de migdia.

Dades històriques

El nom de "Pugalz" (Pujals) apareix per primera vegada en la butlla del Papa Benet VIII del
1019. A mitjan s. XIV Pere Damont de Palou de Farguet (Palol de la Farga) era el batlle de la
Seu de Girona a la parròquia de Pujals dels Pagesos. Se sap que el 1359 el terme tenia 17 focs
eclesiàstics i 5 focs reials. Durant el s. XIV a l'església de Pujals dels Pagesos hi habitaven dos
sacerdots. Al mateix segle s'esmenta en les visites pastorals un altar dedicat a Santa Maria.
Aquest altar contenia una imatge gòtica de la Verge i el Nen que perdurà fins a principis del
s. XX. L'any 1420 el bisbe de Girona Andreu Bertrán va ordenar la construcció d'un sagrari en
l'església amb motiu d'una visita pastoral. Es té notícia que l’any 1703 el senyor de Medinyà
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Ramon Xammar cobrava impostos als habitants de Pujals dels Pagesos. El 1888 dins del terme
hi havia 28 edificis i una població de 161 habitants. El s. XVIII es construeixen dues capelles
laterals. El s. XIX té lloc l’edificació d'un campanar i la reforma de la façana.
Accés
Condició actual
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Pujals del Pagesos. En la carretera de Banyoles a Orriols, un trencall asfaltat i indicat condueix
en cotxe fins a l'església a 700 m. Està situada a peu de camí, de fàcil aparcar.
Església. Visitable concertat
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CREU DE TERME DE CORTS
Tipologia
Època

Element constructiu. Creu de terme
1734 - 1882

Descripció

La creu de terme té una alçada de dos metres i mig. És coronada per una creu de ferro de
dimensions reduïdes (98 cm). Damunt d’una base de carreus de pedra ben treballats, amb
peanya quadrada, descansa una peça amb relleus polièdrics. Hi ha la inscripció "fet a 12 abril
de 1734". A sobre encara hi ha una pedra de forma cònica, on queda clavada la base de la creu.

Dades històriques

Les creus de terme assenyalaven els dominis de l'església, tant els límits monacals com
parroquials. Eren també, antigament, el lloc de trobada per beneir el terme, on s’acomiadaven
els difunts, etc. Les primeres creus eren de fusta, però es van anar construint de pedra o ferro,
com la de Corts feta de ferro damunt un basament de pedra. Aquesta creu de terme sembla
que va ser realitzada el 12 d’abril de 1734, tal com diu la inscripció, i el seu basament és de
l'any 1882.

Accés
Condició actual
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Corts. C. de l'Església
Element constructiu. Visitable
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CREU DE TERME DE PUJALS DELS CAVALLERS
Tipologia
Època
Descripció

Creu de terme damunt d'una peanya de dues peces i columna circular. Les dues peces de la
peanya són circulars, la primera de pedra calcària grisa i la segona de pedra sorrenca. La
columna, amb retalls decoratius angulars en la seva base, té una alçada de 112 cm. El diàmetre
de la columna és de 18 cm. És acabada amb un capitell troncocònic de sorrenca de vuit cares.
La creu de pedra, assentada damunt del capitell, té 52 cm d’alçada.

Dades històriques

La creu de pedra fou recol·locada i restaurada en el seu emplaçament actual per Mn. Jaume
Fàbregas els anys 70 del s. XX a partir d'elements antics salvats de la destrucció i la dispersió.

Accés
Condició actual
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Pujals del Cavallers. Dins del poble, davant l’església.
Element patrimonial. Visitable
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CREU DE TERME DE PUJALS DELS PAGESOS
Tipologia
Època
Descripció

Element constructiu. Creu de terme
Incerta
Creu de ferro damunt d'un pilar prismàtic format per tres peces de pedra amb base circular.
El pilar prismàtic compost té 190 cm d'alçada i medeix 40 cm de costat en la base. Les peces
de pedra tenen formes piramidals i motllures molt simples. No hi ha cap mena d'inscripció o
decoració. Una estructura de metall de 40 cm, formada per quatre barres de ferro, bastant
oxidades, sosté la creu metàl·lica.

Dades històriques

Les creus eren posades com a fites en les entrades dels pobles, en les cruïlles de camins, a
la porta de l'església, en carrers, places o castells. Des de l'alta edat mitjana la marca de la
creu delimitava el terme de la parròquia. Com a element visible, han sofert accidents i
destruccions, i tot sovint han estat reconstruïdes al llarg de la història. Tenen a més un important
valor social i religiós d'antuvi: són un símbol de protecció i de cristiandat davant del mal.

Accés

Pujals dels Pagesos. En la carretera de Banyoles a Orriols, en direcció a Orriols, cal seguir un
trencall a mà dreta senyalitzat. Un camí asfaltat de 500 m du en cotxe fins a la creu davant de
l'església de Santa Maria de Pujals del Pagesos.

Condició actual
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FONT DE SANT JAUME
Tipologia
Època

Descripció

La font de Sant Jaume està situada al costat del Remençà. Està orientada a migdia i al seu
davant hi ha una bassa d’aigua estancada. L’aigua sortia per un broc. Queda delimitada a cada
costat per dos blocs de pedra.

Dades històriques

Font molt coneguda a Cornellà. Fins no fa gaires anys molts veïns hi anaven a buscar l’aigua.
Actualment no raja.

Accés

Nucli urbà. Cornellà del Terri. Cal seguir les indicacions fins al nucli de Cornellà i després
agafar el carrer del Carme en direcció a Banyoles. Passat el veïnat de les Cases Noves s'arriba
a la font de Sant Jaume.

Condició actual
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Font en desús. Visitable
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PONT MEDIEVAL DE SANT ANDREU
Tipologia
Època

Descripció

Element constructiu. Pont
s. XV- XVI

Pont sobre el Terri format per tres arcs de mig punt. L'arc central destaca per l'amplada de
la seva llum. Els dos arcs laterals són de dimensions més petites. Un dels arcs està parcialment
tapat pel desnivell del terreny. L'arc central és de carreus ben treballats. La resta del mur és
de pedra irregular i es perceben diversos tipus de paraments, que ens parlen de la història
constructiva del pont. L'estructura de ferro que es troba sobre el pont, de construcció posterior,
va permetre augmentar l'amplada del pas.

Dades històriques

L'any 1220 es troba documentat un "pont de Terri" en el testament del cavaller Dalmau de
Creixell. Actualment, d'aquest pont només en restarien els fonaments, ja que la totalitat del
pont és d'època més tardana, entre els s. XV i XVI. El pont va servir de pas sobre el riu Terri
per la carretera local de Cornellà del Terri a Medinyà fins a l'any 1983. Aquest any es desvia
la carretera i es construeix l'actual pont.

Accés

Element disseminat. Sant Andreu del Terri. A la carretera de Cornellà del Terri, en direcció a
Medinyà, es troba un trencall al km 3.2 que ens indica St. Andreu del Terri. Cal seguir l'antiga
carretera local; a pocs metres s'arriba just davant del pont.

Condició actual
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PONT MEDIEVAL DE SORDS
Tipologia
Època
Descripció

Pont medieval format per tres arcs de dovelles de travertí. L'obertura menor de migdia és
d'arc de mig punt amb lloses de travertí. L'obertura central és de major llum (prop de 20 m)
amb un arc lleugerament apuntat. L’arcada és feta amb carreus de pedra. L’arc menor de la
ribera nord és també d’arc de mig punt, lleugerament irregular. Observant el tipus de parament
es distingeixen diverses èpoques de construcció. Carreus ben escairats, carreus irregulars,
maçoneria i formigó són els materials que formen el pont. La barana actual és feta de lloses
de travertí.

Dades històriques

El pont medieval de Sords era l'antic pas sobre el riu Terri utilitzat pels habitants del de Sords.
Des d’època medieval es varen construir un conjunt de ponts per salvar el curs del Terri, com
el proper pont de Sant Andreu del Terri.

Accés

Nucli de Sords. Carretera de Cornellà en direcció Medinyà; a l'alçada del Km 6 trobem el
trencall en direcció a Sords. A 20 m hi ha el pont sobre el Terri.

Condició actual
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POU DE GLAÇ DE PALOL DE FARGA
Tipologia
Època

Element constructiu. Pou de glaç
s. XVII-XVIII

Descripció

Pou de glaç amb dipòsit de planta circular excavat en el subsòl. El seu perímetre exterior és
de 30 m. Probablement tenia la coberta semiesfèrica, ara desapareguda. En el mur perimetral
circular no s'aprecia cap mena d'obertura d’accés. La maçoneria de la part interna és amb
pedruscall irregular lligat amb morter. La seva fondària actual és notable, de prop de 6-7 m.
Un farcit de terra i pedra cobreix el fons i no és possible determinar-ne la fondària exacta. Una
frondosa vegetació cobreix bona part de l'estructura.

Dades històriques

Els pous de glaç foren emprats per emmagatzemar el gel durant tot l'any. Els blocs de gel
eren serrats de les geleres, generalment situades prop d'un riu o d'una bassa, i des d'aquí
transportats fins a un pou de glaç proper. Per mitjà d'una corda o politja eren baixats fins al
fons del dipòsit, on eren acuradament col·locats. Entre les capes de blocs es posaven bolls de
blat, branques, o bé terra per evitar-ne la fusió. Un cop era omplert el dipòsit, es segellava
hermèticament per tal de mantenir una temperatura baixa en el seu interior. A la comarca la
majoria de pous de glaç els podem datar dels s. XVII-XIX. En conservem diferents exemples
a Serinyà, Crespià, Vilamarí, Cornellà del Terri i Palol de Revardit.

Accés

Element disseminat. Veïnat de Palol de Farga. Pujals dels Pagesos. En direcció a Orriols, cal
agafar un trencall a l'esquerra, senyalitzat cap al veïnat de Palol de la Farga. A prop de mig
quilòmetre, just abans de travessar el pont del Torrent de la Farga, es troba un caminet a la
dreta, paral·lel al curs del torrent. A pocs minuts s'arriba a un camp, on cap a llevant s'identifica
l'elevació del pou de glaç.

Condició actual
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SÍNIA DE RAVÓS
Tipologia
Època

Descripció

La sínia de Ravós està formada pel pou circular amb mur de pedra on hi ha incorporat, damunt
d’una base d’obra, tots el mecanisme necessaris per pouar l'aigua. El mecanisme es basa en
un seguit d’engranatges i rodes moguts per tracció animal. Queden les restes de l'antic safareig
on s'emmagatzemava l'aigua extreta del pou i que era utilitzada per regar els camps de conreu.

Dades històriques

Les sínies són un antic sistema hidràulic utilitzat per extreure aigua dels pous. L'ús de les
sínies s'estén per tot el mediterrani i els primers en utilitzar-la foren els àrabs. En termes
generals la sínia està formada pel pou, al qual s'acobla un mecanisme amb rodes mogudes
per la força d'un animal que va donant voltes a l'eix del pou. En una de les rodes hi ha diversos
recipients que pugen l'aigua. El diccionari Alcover-Moll defineix la sínia de la següent manera:
"Màquina per elevar aigua subterrània, composta d'una roda horitzontal (rodet) amb braços,
moguda per una bistia que volta, i amb la qual engranen les dents d'una roda vertical que en
rodar mou una sèrie de catùfols disposats al llarg d'un rest o cadena sens fi, la part inferior
de la qual va submergida dins l'aigua del pou on la màquina està instal·lada."

Accés

Element disseminat. Ravós del Terri. Cal arribar fins al nucli de Ravós i agafar el primer trencall
a mà dreta. Un cop passat 1.8 Km hi ha un trencall a mà esquerra. Agafarem aquest camí i,
passats 300 m, trobarem la sínia.

Condició actual
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Element constructiu. Sínia
s. XIX-XX
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Inventari històric i arquitectònic de la comarca
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Situat a la banda nord de la comarca, el riu Fluvià li fa de límit termenal pel costat
d’Esponellà i Serinyà. És un territori que té una extensió de 11,10 Km2. i està ben
comunicat tant per la banda de Figueres com per la banda Banyoles o Girona.
És un municipi rural on la seva població treballa a d’altres pobles del Pla de l’Estany,
bé més industrialitzats o també en el sector de serveis.
Formen part també de Crespià els veïnats de Pedrinyà, el Portell, Pompià i Llavanera.
En conjunt sumen una població de 248 habitants, segons el cens de 2003. Tot i que
durant alguns anys la tendència demogràfica va ser la pèrdua de població, cal dir que
a partir dels anys vuitanta aquest descens va disminuir fins a iniciar un progressiu
increment i arribar a la xifra actual.
Tot i que en el jaciment d’Incarcal, a la zona nord-oest del muncipi, s’hi van trobar
restes paleontològiques amb fòssils d’animals de més d’un milió d’anys, cal dir que
el primer document referit a Crespià té data de l’any 834 en què Carlemany cedeix a
l’església de Girona una vila dita Crispinianus. En anys posteriors, com el 844 i el 881,
també surt citat en nous documents.
L’església parroquial en honor a Santa Eulàlia va ser construïda d’acord amb els
cànons del romànic del s. XII, però unes reformes del 1567 i del 1642, amb l’ampliació
de dues naus més, li van conferir l’estructura actual.
Sant Miquel de Roca, situat en un espadat sobre el Fluvià, és una de les ermites
semirupestres que tenim a la comarca. Des de la primera meitat del s. XV que aquesta
petita església ja estava en decadència. Per les formes constructives podem situar
la a finals del s. XIII; avui encara hi podem veure una gran arcada gòtica.
El que fou l’església de Sant Bartomeu de Basset, d’una sola nau amb absis i que el
1828 ja estava en ruïnes, també forma part del patrimoni de Crespià.
El veïnat de Pedrinyà, que surt documentat el 978 per primer cop, té l’església de Sant
Just i Pastor, una construcció de mitjan del s. XVIII que es va edificar sobre una altra
església més antiga. El mas de Can Teixidor és un dels més notables d’aquest veïnat.
Cases pairals de renom com Can Porcioles, Can Quer, Ca n’Ordis, entre d’altres,
conformen part del patrimoni monumental d’aquest municipi.
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AJUNTAMENT DE CRESPIÀ / HOSPITAL I
CAPELLA DE SANTA LLÚCIA
Arquitectura civil. Casa de la vila
s. XIV-XVIII

Descripció

Edifici de planta rectangular a dos vessants i tres pisos que ha estat objecte de reformes. A l'angle
nord-oriental hi ha la capella gòtica de Santa Llúcia de l'antic Hospital de Pobres. Aquesta correspon
a la part més antiga de l'edifici. La façana de la capella mostra una porta forana de dovelles de
pedra calcària grisa. Al centre té l'any gravat “1626”. A cada costat de la porta s'obren dues finestres
rectangulars amb llinda i reixa de ferro forjat. Damunt es troba el campanar d'espadanya d'obra
de rajol. A l’interior, la capella mostra planta quadrada i coberta amb volta de creueria. Les
nervadures ogivals arrenquen des dels culs de llàntia decorats amb franges motllurades. Al centre
de la clau de volta trobem la figuració en relleu de la Verge "dolorosa" amb el Nen Jesús. A la dreta
de la porta es troba la pica baptismal encastada a la paret. El paviment és fet de rajoles quadrades
que formen motius geomètrics romboïdals. La resta de l'edifici es mostra constructivament adossat
a la capella de Santa Llúcia. Destaca el seu frontó triangular amb cornisa d'obra de totxo. Les
obertures actuals són d'obra de maó amb carreus de pedra reaprofitats.

Dades històriques

L’actual Ajuntament de Crespià en època medieval era un Hospital de Pobres amb una capella
annexa gòtica dedicada a Santa Llúcia en la qual s’hi celebraven misses. Aquest hospital és
documentat des de l’any 1208. Tot i que J. Busquets Mensa data la construcció de la capella al
segle XVIII, per l’any gravat a la porta adovellada, el tema iconogràfic de la clau de la volta i les
seves característiques constructives fan suposar un origen més antic. L’hospital fou reformat
durant la segona meitat del segle XVIII. L’any 1844 fou desamortitzat com altres propietats
religioses de la comarca. A partir de l’any 1780 fou establert que l’hospital havia de ser administrat
pel rector, un pagès i un menestral. Els segles XVIII-XIX les famílies més poderoses de Crespià
hi figuren sovint en la seva administració: els Porcioles, Llavanera o bé els Ordis i Piferrer.

Accés
Condició actual
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Nucli urbà. C. Major
Equipament municipal. Visitable
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CAN CASELLAS
Tipologia
Època
Descripció

Casa urbana de planta rectangular amb teulat a dos vessants. L'entrada és a migdia a través
d'un barri (portal) que dóna accés a l'era de la casa. Precedeix la casa una terrassa amb barana
de pedra, sustentada damunt dues voltes de pedra amb arcs de mig punt, situats a un nivell
més baix. La façana principal de l'edifici té dos pisos; hi ha una porta d'entrada amb dintell,
brancals bisellats i un triangle de descàrrega de totxos. A tocar una finestra amb llinda de
pedra calcària. Al primer pis hi ha tres obertures amb arcs rebaixats de rajol. A l'interior, una
gran sala amb volta amb llunetes i elements motllurats de guix. A la planta baixa els sostres
també són amb voltes amb llunetes, d’obra de rajol. Les façanes laterals i posteriors no tenen
elements destacats.

Dades històriques

Molt probablement era originari d’aquesta casa el síndic dels remences Pere Casellas, natural
de Crespià. El 21 d’abril de 1486 signà com un dels síndics remences en la sentència arbitral
de Guadalupe. Tot i això, la masia actual no mostra trets constructius del període medieval.
El 1844 trobem un tal Salvador Casellas com a administrador de l’Hospital de Pobres de Crespià.

Accés
Condició actual
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Arquitectura civil. Masia
Incerta

CRESPIÀ
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Nucli urbà. C. Major.
Habitatge. Visitable només exterior

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

CAN CUETA
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Masia
s. XVII-XX

Descripció

Masia de planta rectangular a dos vessants amb la façana principal encarada cap a migdia.
Té tres plantes. A la façana sud destaca la porta de llinda monolítica de pedra calcària grisa
ben llisa i brancals bisellats. La llinda té una inscripció de l'any “1627”. Damunt hi ha la finestra
de dintell de calcària grisa amb inscripció “1628” i ampit motllurat. Els seus carreus són també
bisellats. A la segona planta destaquen sis badius, ara tapiats amb maons. La resta d'obertures
són d'obra. El parament de l'edifici és a base de còdols rierencs lligats amb argamassa. El
portal de l'era és d'arc rebaixat i mostra un curiós voladís ondulat amb ràfec de teula.

Dades històriques

La part més antiga de la masia es remuntaria al segle XVII. En la llinda de la porta s'hi llegeix
"JAUME RIBAS 1627". La finestra superior també té inscripció: "IHS 1628".

Accés
Condició actual
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Nucli urbà. C. de la Coma
Habitatge. Visitable només exterior
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CAN LLAVANERA
Tipologia
Època
Descripció

Masia situada damunt un lleuger pendent i orientada a ponent. És d'un sol cos de planta quadrada
amb planta, pis, golfes i teulat a dos vessants. S'entra a la masia a través d'un barri al costat
d'una antiga bassa a la façana de ponent. Dins el barri es veuen les restes d'una cabanya a mà
esquerra. La porta d'entrada és d'arc de mig punt amb dovelles. Damunt té una finestra amb
dintell i pedres bisellades. La façana est conserva encara la construcció del pou que donava
aigua a la casa i algunes obertures de petita mida. A la façana sud hi ha adossada una doble
galeria amb arcs de mig punt i pilastres amb motllures. A l'interior, a baix hi ha els estables amb
les restes d'un gran trull. Les cobertes són amb volta de pedra. Al primer pis hi ha l'actual
habitatge dividit en dues parts, la part de migdia amb una sala que distribueix les estances, i les
golfes, que estan en desús. A l'altra part hi ha diferents estances de dimensions més reduïdes.

Dades històriques

Sembla haver-hi indicis de l’existència de la casa al segle XII, per la tipologia constructiva de
la part inferior de l’edifici. El document més antic conegut data del 1407, quan el mas es troba
sota domini feudal del monestir de Banyoles. A principis del segle XV a Can Llavanera disposaven
d’una mesura pròpia per mesurar grans. S’anomenava Mesura Censal de Llavanera. Sembla
ser que el segle XV no va ser l'etapa inicial de l’explotació sinó un moment de plenitud econòmica.
Durant sis segles s'ha conservat el cognom Llavanera a la propietat. Als anys setanta del segle
XX la casa estava en desús, tot i que avui en dia torna a utilitzar-se com a habitatge. A l’interior
de la casa on hi ha els estables es conserven les parts que s'utilitzaven per fer funcionar el
trull, de grans dimensions. El primer pis antigament es dividia en dues parts: la masoveria i
l’habitatge dels propietaris que tenia com a nucli la sala.

Accés

Veïnat de Llavanera. Deixat enrera el nucli de Crespià en direcció a Figueres, continuar fins a
trobar el trencall que indica el veïnat de Can Llavanera (1,6 km) i Espinavessa. La masia és la
penúltima del veïnat.

Condició actual

314

Arquitectura civil. Masia
Anterior al segle XIV
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Habitatge. Visitable només exterior
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CA N'ORDIS / CAN PIFERRER
Tipologia
Època
Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XVIII
Casa pairal de grans dimensions amb planta baixa, dos pisos i golfes. L'edifici està cobert a
dues aigües i té la planta quadrangular amb una forma lleugerament romboïdal. Les façanes
presenten un bonic esgrafiat, fruit de les reformes de finals del segle XVIII. A migdia hi ha la
porta d’entrada amb dintell i balconades a les plantes superiors. La majoria de les obertures
són amb llinda i fetes de carreus de pedra calcària. La casa està envoltada per un jardí, amb
un portal d'entrada d'arc rebaixat de grans dimensions i voladís ondulat. L'interior de la casa
s'estructura a partir de tres crugies perpendiculars a la façana principal.

Dades històriques

Accés
Condició actual

< ENRERE

El primer document que ens parla de la casa data de l'any 1289. Malgrat aquesta data, l'aspecte
actual de la casa correspon a unes reformes efectuades al segle XVIII. Els primers propietaris
de la casa van ser la família Piferrer. L'any 1710, com a conseqüència d'un doble casament,
la casa passa a formar part del patrimoni dels Ordis, procedents de la família Cutsac d'Usall.
Les primeres notícies que tenim de la família Ordis daten dels anys 1260-1308 i fan referència
a un tal Guillem Ordis de Cutsac. Al segle XIX durant les guerres entre França i Espanya la
família Piferrer ha d'abandonar la casa. Tornen a habitar la casa temps després de la marxa
dels francesos.
Nucli urbà. A tocar l’església de Santa Eulàlia, davant la carretera local.
Habitatge. Visitable només exterior
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CAN PORCIOLES / CAN RAMON
Tipologia
Època

316

Arquitectura civil. Masia
s. XV-XVIII (aproximada)

Descripció

Masia formada per un conjunt d'edificacions adossades de planta rectangular a dos vessants
i tres plantes. Destaca un característic cos avançat amb porxada i arcada en el c. Major. La
façana nord, paral·lela a la riera del Merler, té tres plantes. A la planta baixa hi ha dues portes
de llinda monolítica de travertí. La segona porta té gravat l’any “1758” i el nom de “Francisco
Grau Porcioles”. En la primera planta hi ha dues finestres. La primera és de llinda. La segona
també amb llinda és de reminiscència medieval. El porticat avançat té dos pisos, un passadís
intern i una arcada amb estructura superior damunt del Merler. El passatge del carrer Major
és format per tres arcs de dovelles amb sostre de tramada de fusta i volta d'aresta. La seva
façana de llevant mostra un curiós balcó cantoner bisellat. La seva llinda té gravat l'any “1737”.
Damunt s'observen dos badius tapiats. A la banda de ponent trobem una finestra de dintell i
ampit motllurat, amb creu incisa i l'any “1746”. A ponent es troba un portal tapiat situat en el
mur perimetral de l'era, en l'actual pl. dels Estudis. Té llinda de travertí de notable llargària,
amb l’any gravat “1768”. La façana posterior es caracteritza per una galeria formada per
arquets de maó sostinguts per pilars.

Dades històriques

El primer document referent a la família Porcioles data del 1273. Se sap que Bartomeu
Bruguera, pagès de Serinyà, va contraure matrimoni amb una Porcioles de Crespià el darrer
terç del segle XV. Per l'ajuda mostrada durant els episodis de la Guerra Civil Catalana (1462
1472), Ferran VII el Catòlic ennoblí a Bartomeu Bruguera el maig de 1481. D'aquest fet se'n
beneficià la família Porcioles que, per matrimoni, ostentà un títol nobiliari. Els segles XVII
XIX es documenten membres de la família Porcioles ocupant càrrecs polítics i religiosos
rellevants al Principat i a Crespià. Joan de Porcioles fou, per exemple, conseller quart de la
Vila de Barcelona. Francesc de Porcioles fou designat per la Reial Audiència els anys 1819,
1824 i 1828 primer regidor de Crespià. La importància econòmica i social que degué tenir
aquesta família ve mostrada per l'encàrrec l'any 1626 del retaule major de l'església de
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Santa Eulàlia, malauradament destruït durant la Guerra Civil (1936-1939). Josep Maria de
Porcioles i Colomer, notari, ocupà càrrecs polítics de primer ordre al llarg del segle XX. El
1933 fou secretari de la Lliga Catalana del Districte de Balaguer i alcalde de Barcelona de
1957 a 1973.
Accés
Condició actual

< ENRERE

Nucli urbà. C. Major
Habitatge. Visitable només exterior
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CAN QUER DE L'HOSTA
Tipologia
Època

Descripció

Masia de planta rectangular a dos vessants encarada cap a migdia. Mostra dues construccions
molt diferenciades. La primera edificació es troba en el costat de llevant i ha estat en part
integrada dins la nova fisonomia de l'habitatge. És de planta rectangular, molt modificada, i
li manca part de la coberta. La façana sud té una porta forana de dovelles de travertí, ara
tapiada, amb dos grans contraforts. A la primera planta hi ha una finestra de dintell amb
impostes convexes i ampit motllurat. En la façana est s'identifica un parament molt similar a
aquell de la façana sud, a base de còdols de riu, disposats en filades i lligats amb morter de
calç. La segona edificació d'obra de pedra i rajol s'adossa en el costat de ponent al primer
edifici, ja descrit. Les dues portes de la façana sud són d'arc rebaixat de rajol. Damunt tenen
dos balcons. A la segona planta hi destaca la galeria d'obra de maó composta d'arcs de mig
punt emmarcats i sostinguts per pilastres.

Dades històriques

Segons l'actual propietari és una de les cases més antigues de Crespià i conserva diversos
documents medievals escrits en llatí de l'entorn del 1400. La casa fou durant molts anys
propietat de l'església, conjuntament amb d’altres masies i molins del Portell. S’ha de tenir
present que l'antiga via romana i medieval d'Empúries cap al Capsacosta passava per davant
de can Quer de l'Hosta. Per això, en algun moment de la seva història fou probablement hostal.
Segons el propietari, la família Quer viu en aquesta casa des de fa tres o quatre generacions.
En aquesta casa va néixer Salvador Quer de la Coma, d'ideologia liberal, que vers l'any 1830
fou alcalde de Crespià. Diversos membres de la família Quer figuren als segles XVIII-XIX com
a administradors i censataris de l’Hospital de Pobres de Crespià.

Accés
Condició actual
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Arquitectura civil. Masia
s. XV-XIX (aproximada)
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Nucli urbà. C. de la Coma
Habitatge. Visitable només exterior
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CAN TEIXIDOR
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XVII-XVIII

Masia de planta irregular amb diversos cossos afegits. L'edifici principal de planta rectangular
té planta baixa i dos pisos, amb teulat a dues aigües, i un pronunciat ràfec. Les obertures són
de diverses tipologies: badius i finestres i portes de llinda monolítica. Alguna finestra mostra
ampit. La façana de migdia, amb un mal conservat rellotge de sol, és la part de la casa que
ha sofert més modificacions. Té un cos adossat i avançat a la façana que trenca la tipologia
original del mas. Aquest cos, d’obra de pedra i rajol, forma terrasses a diversos nivells i
s'allarga fins a la façana de llevant, on hi ha un escut sobre una de les portes d'entrada. A l'era
de la casa trobem dues cabanyes de construcció posterior.

Dades històriques

La masia fou durant anys la casa pairal de la família Teixidor. Aquesta família de benestants
era propietària de diverses masoveries, entre elles la veïna can Cavaller. La família Teixidor,
per tradicció històrica, té al seu càrrec l'ermita de Sant Just i Pastor. En una de les finestres
de llevant hi ha inscrita la data: "1771".

Accés

Pedrinyà. La millor manera d'arribar fins al nucli de Pedrinyà és a través de la carretera de
Besalú a Figueres. Després de Besalú, a l'alçada del km 10.7, es troba un trencall senyalitzat
a mà dreta que ens porta fins al veïnat.

Condició actual
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Habitatge. Visitable només exterior
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CARRER GÈNOVA
Tipologia
Època

Descripció

Antic carrer al nucli de Crespià, amb habitatges al costat de migdia i el pas del torrent Merler
al costat de tramuntana. Els habitatges pertanyen a diverses èpoques de construcció i a
tipologies diferents. Són cases en filera, amb planta baixa, pis i golfes. Les obertures són d'una
gran senzillesa. Portes quadrangulars amb llindes monolítiques de pedra o de fusta. Al primer
pis, majoritàriament es troben balcons. Molts dels immobles han readaptat les golfes, d'ús
originàriament agrícola, per a habitatge. Destaca can Betlem amb un balustrada de pedra en
els balcons del pis superior. Part de les cases han estat restaurades. Les façanes han estat
repicades deixant al descobert els paraments.

Dades històriques

Durant un cert temps els habitants de Crespià es van dedicar a activitats tèxtils que els portaren
a relacionar-se amb comerciants de la ciutat italiana de Gènova. D'aquesta relació en va néixer
el nom del carrer.

Accés
Condició actual
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CARRER MAJOR
Tipologia
Època
Descripció

Arquitectura civil. Conjunt
Incerta
El carrer Major, dividit pel torrent Merler, és un dels eixos principals del nucli de Crespià.
Trobem al costat de tramuntana l'ajuntament, seu de l'antic Hospital de pobres i de la capella
gòtica de Santa Llúcia, can Porcioles, can Colomer, can Xic i can Casellas entre altres. Sobresurt
can Porcioles per la seva singularitat i el seu edifici porxat damunt del carrer. Aquestes són
les cases més antigues del carrer. La majoria són cases de planta baixa i dos pisos, amb
obertures de diverses tipologies: finestres i portes amb llinda monolítica, finestres d'estil
medieval, balcons d’obra, badius, etc. Al costat de migdia es troben les cases de facturació
més moderna. Fent xamfrà amb la plaça del Pi hi ha can Llorenç. Al costat d'aquesta trobem
can Prim, l'immoble més alt del carrer.

Dades històriques

Accés
Condició actual
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És un dels carrers més antics del nucli de Crespià. La seva fisonomia originària es va veure
alterada per l'enderrocament de la casa contínua a can Porcioles sobre la riera Merler. Amb
aquest enderrocament s'allarga el carrer. El carrer alberga un dels edificis històrics de Crespià,
l'actual edifici de l'ajuntament, antiga seu de l'Hospital de Pobres i de la capella de Santa
Llúcia.
Nucli urbà. C. Major
Carrer. Visitable
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LA COSTA
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XVIII-XIX (aproximada)

La Costa és una masia de grans dimensions amb planta quadrada. De tres crugies, la central
sobresurt en alçada de les laterals formant una tipologia de masia molt característica. Les
obertures són quadrangulars, acabades amb arc rebaixat i emmarcades amb rajols. Trobem
també alguna petita finestra quadrangular de factura molt senzilla. Les parets són de paredat
de pedra sorrenca i argamassa. En els angles de la casa els carreus són de dimensions més
grans i ben escairats. A la façana de migdia es situa l'era, de terra de lloses envoltada per un
petit mur i una cabana. A l'interior de la casa encara es conserven les voltes de les dependències
de la planta baixa.

Dades històriques

Antigament aquesta casa fou una de les parades dels carruatges que feien el trajecte BesalúFigueres, ja que la carretera passava just davant de la casa. A la Costa es feia el canvi de
cavalls, quan aquests eren l'únic mitjà de transport; els passatgers aprofitaven aquest moment
per descansar. El mas, durant uns anys, va formar part dels béns de Cambó. Aquest també
tenia diverses propietats a Besalú.

Accés

Pedrinyà. En la carretera de Figueres a Besalú, a l'alçada de Dosquers, a mà dreta en direcció
a Besalú, cal trencar per agafar l'antiga carretera C-260. Deixem l'antiga guixera a mà dreta
i a 300 m es troba el mas de la Costa.

Condició actual

322

CRESPIÀ

< ENRERE

Habitatge. Visitable només exterior

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

L'HOSTAL NOU
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Hostal
Incerta

Les ruïnes de l’hostal estan situades al costat de la carretera. Les restes de l’edifici descriuen
una planta rectangular. L’obra és feta amb còdols rierencs lligats amb abundant morter de
calç. A la cara nord, es conserva encara l'entrada arquejada; al seu costat, hi ha una segona
porta tapiada, convertida en finestra. Les obertures conservades són arquejades amb pedres
col·locades a plec de llibre. La façana posterior conserva les restes del que sembla un pou i,
a cada extrem, les restes de dos dipòsits coberts amb volta de canya. Els murs laterals estan
molt derruïts. A l'interior es conserva una sola paret mitgera que travessa l’edifici de nord a
sud. En aquesta hi ha una porta que comunicava les dues parts.

Dades històriques

Antigament la carretera que anava a Figueres passava per davant d’aquest edifici. S’anomenava
Hostal Nou; per tant devia ser zona de descans i parada per als viatgers.

Accés

Element disseminat. Llavanera.Cal arribar fins a Crespià i continuar la carretera en direcció
a Figueres fins a trobar el trencall del veïnat de Can Llavanera. Passat el veïnat, cal seguir el
primer trencall a mà dreta. De lluny, ja es veu l'hostal i s'hi pot aparcar al davant.

Condició actual
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Habitatge.Visitable només exterior
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VEÏNAT DE LLAVANERA
Tipologia
Època
Descripció

Un conjunt de masos formen el nucli antic del veïnat de Llavanera. Actualment aquest veïnat
s'ha anat ampliant amb la construcció de nous habitatges. Can Costa és la masia que està
situada més a l'est i ha estat restaurada conservant algunes de les característiques originàries
de l'edifici. Al costat encara hi ha les quadres, també restaurades, i una petita cabanya. Seguint
la carretera, la següent és Can Sagué. Més endavant s'ubica mas Can Llavanera, la casa pairal
que, com la resta, està orientada a migdia. La següent és can Marcó. A l'altre costat de la
carretera d'Espinavessa queden masos que actualment formen part del veïnat de Can Llavanera.

Dades històriques

El veïnat de Llavanera porta aquest nom per la importància que va tenir en el seu temps la
casa pairal de Can Llavanera. Aquesta era la propietària de les masoveries del voltant. Amb
el temps, aquestes es van anar venent. Les masoveries eren entre altres Can Marcó, can Sagué,
Can Costa, i una última que va ser enderrocada. El trull de Can Llavanera sembla que era
utilitzat pels masos dels voltants. També s'utilitzava la mesura censal de Llavanera que era
una mesura de gra utilitzada també per tot el veïnat. Antigament el veïnat incorporava una
dotzena de masos.

Accés

Veïnat de Llavanera. Passat el poble de Crespià, en direcció a Figueres, hi ha un trencall a mà
dreta que indica el veïnat de Llavanera i Espinavessa. El veïnat està a uns 1600 m.

Condició actual
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VEÏNAT DE POMPIÀ
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Conjunt
s. XII i posteriors

Veïnat format per un petit conjunt de masies orientades a migdia: Can Galceran, més apartada
a tramuntana, Can Bramon i Can Bruguera. Les dues darreres són separades lateralment per
un camí carreter estret. Can Bruguera és de planta rectangular amb coberta a dos vessants,
recentment restaurada. Destaca el seu porxo avançat i els tres badius de volta de rajol del cos
central. De forma majoritària, les obertures són d'obra de maó o bé amb dintell de fusta. Can
Bramon conserva un bell porxo avançat d'arcs de mig punt i voltes de canó. Té un rellotge de
sol a migdia i tres badius. A ponent hi ha el portal d'arc rebaixat de dovelles i voladís. Certes
parts de l'edifici mostren reformes fetes els darrers anys. La masia de Can Galceran és bastant
reformada. Els elements més significatius són l'era empedrada, la porta d’accés de llinda i
la cabanya.

Dades històriques

El topònim de Pompià semblaria d’origen llatí ("Pompeius"). La vil·la de Pompià ja apareix
documentada el 1151. Des de finals del segle XII i fins a la primera meitat del segle XIV es
tenen notícies de cavallers de Pompià, que tenien drets i dominis en les terres de Crespià. Al
segle XIV hauria existit la "domus" o força de Crespià. Les restes d’aquest castell o casa forta
medieval no s'han identificat en el veïnat. Les masies semblarien haver estat construïdes o
reformades en època posterior. Altres masies associades al veïnat de Pompià, moltes d'elles
ara desaparegudes o deshabitades, són Can França o Can Fill, Can Tramuntana, Can Cisó, Can
Tribana, Ca l'Estevet, Cal Peó, Cal Tassi o bé Can Paperina.

Accés

Veïnat de Pompià. A la sortida de Crespià, en direcció a Cabanelles, es troba un trencall a
l'esquerra senyalitzat. Per un camí asfaltat de 500 m, s'arriba fins al centre del veïnat.
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ERMITA DE SANT BARTOMEU
Tipologia
Època
Descripció

Arquitectura religiosa. Ermita
s. XII-XVII
Església antigament d'una nau, de ca
pçalera semicircular i amb dues capelles
laterals en el transsepte. La base del mur
de la façana occidental, com els vestigis
de la porta d'accés, corresponen a una
reforma tardana dels segles XVI-XVII.
L'església no conserva la seva coberta. Al
centre de l'absis s'identifica part d’una
finestra de doble esqueixada. L'absis s'obre
a partir d'un plec doble en degradació. La capella
septentrional del transsepte és la més ben preservada. S'hi pot veure l'arrencament de la
volta de mig punt, una finestra d'una esqueixada amb llinda d'arc retallat i una obertura
rectangular esbiaixada. La capella meridional evidencia una coberta de volta amb un cos afegit,
avui difícil de veure entre l'espessa vegetació. Segurament es tractava d'una sagristia. Entre
el transsepte i l'inici de la nau es conserva la base de l'arc toral. L'aparell no és del tot homogeni
en tota l'obra d'origen romànic, però majoritàriament són carreus de travertí ben tallats i
repicats, disposats en filades.

Dades històriques
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Les característiques constructives de Sant Bartomeu mostren una obra romànica avançada
de finals del segle XII o XIII. Montsalvatge la va identificar com Sant Bartomeu de Basset,
topònim citat en un document de 1397. El 1514 la trobem citada en les actes de visites pastorals
i ja a mitjan segle XVI era en ruïnes i per aquest motiu fou reconstruïda entre els anys 1557 i
1573. El 1776 es mantenia dempeus, però l'any 1828 ja consta com a totalment derruïda. Se
sap que l'any 1661 un ermità en tenia cura conjuntament amb el Santuari de Sant Miquel de
la Roca. Els anys 1982 i 1983 es dugueren a terme en l'església uns camps de treball per tal
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de desenrunar el seu interior. Foren recuperats alguns elements originaris de l'església
romànica.
Accés

Condició actual
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Element disseminat. Crespià. Cal arribar a la Pl.Major de Crespià. Al costat de ponent, surt
un camí pedregós que enfila fins al dipòsit municipal d'aigua. Aquí hi ha de nou una senyalització,
vers un camí que voreja el curs del Fluvià, pel Puig Portell. Finalment, s'arriba a un camp de
conreu davant del qual hi ha un serrat cobert de bosc, on hi ha l'església de Sant Bartomeu.
Un camí a peu hi condueix en 5 minuts.
En ruïnes. Visitable
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ERMITA DE SANT MIQUEL DE LA ROCA
Tipologia
Època

328

Arquitectura religiosa. Ermita
s. XII i posteriors

Descripció

Santuari ubicat dins una bauma en la cinglera damunt del riu Fluvià. Consta de dues naus
perpendiculars, separades per un arc apuntat. La coberta és de volta de canó apuntada,
recolzada en la mateixa pedra conglomerada. En la volta es poden veure marques de canyís.
En els murs es distingeixen diverses obertures tapiades. La porta d'accés és d'arc rebaixat,
però mostra indicis d'un arc de mig punt fet de dovelles de pedra calcària. A l'interior perdura
una cisterna de planta oval irregular, amb les parets internes arrebossades.

Dades històriques

El santuari apareix referit en els documents medievals amb diverses denominacions: "Michaelis
de Rocha de Chastelar", "Michael de Penna", "Michaelis de Rupe de Castelar vel de Portel".
Sant Miquel de la Roca de Castellar o de Portell apareix anomenat per primera vegada l'any
1131. Tot i això, el lloc de Portell ("Portello") és documentat des del segle X en el trajecte del
camí Empúries-Besalú. Sabem que durant els anys 1193 i 1196 el santuari tenia prevere i
segurament rendes pròpies. A principis del segle XIII començà a rebre importants donatius
que ampliaren significativament el seu patrimoni. La primera donació data del 1214 quan
Gallart de Llers féu donació a Sant Miquel de la llenya i el fruit d’una olivera que tenia al seu
clos de Bosquet. A principis del segle XIV es constata en les visites pastorals que el beneficiari
no complia el deure de residència. L'absència de prevere es repeteix de forma reiterada durant
els anys 1329, 1363, 1436 i 1490. Així es dedueix que a partir dels segles XIV-XV s'inicia el
declivi del santuari. A finals segle XV la capella tenia poc més que un missal i un calze, però
quan fou confiada al domer de Crespià es realitzaren importants millores. L’any 1557 tenia
sacres, una campana i fins i tot altarets laterals, dedicats a la Mare de Déu i a Santa Magdalena.
Les darreres mencions són del 1594 i 1600. El seu oblit es produeix de forma inesperada durant
els segles XVII i XVIII. El 1851 en les visites pastorals sobre les ermites de la parròquia ja no
hi figurava en cap cas l'ermita de Sant Miquel. El santuari com a lloc de culte havia deixat
d'existir.
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Element disseminat de Crespià. Des de la Pl. Major de Crespià, al costat de ponent, hi ha un
camí de terra que puja fins al dipòsit municipal d'aigua. Aquí es troba una nova senyalització
cap un camí que voreja el Puig Portell, damunt del Fluvià. S'haurà de deixar el vehicle al final
del trajecte, en un camp de conreu des d'on surt un corriol de 200 m fins a l’església de Sant
Bartomeu. Des d'aquí cal seguir un camí fins al cingle de Roca, per on baixa per un pas
condicionat amb barana, fins a l'entrada d'aquest santuari.
En desús. Visitable només exterior
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ESGLÉSIA DE SANT JUST I PASTOR DE PEDRINYÀ
Tipologia
Època

330

Arquitectura religiosa. Església
s. XII-XVIII

Descripció

L'església de Sant Just i Pastor és d'una sola nau, de planta rectangular. En els murs, a partir
de l’observació dels carreus, es poden percebre dues èpoques de construcció. La façana
principal està formada per un portal d'entrada i el campanar. La porta d'entrada amb dintell
té un doble arc de mig punt en degradació i timpà. La imposta de l’arc és motllurada. L'eix de
simetria de la façana queda remarcat per una petita finestra de doble esqueixada. El campanar
d'espadanya, de grans proporcions, té dues obertures d'arc de mig punt. A la façana posterior
sobresurt la capçalera de planta rectangular. El mur de tramuntana està reforçat per dos
contraforts. La sagristia, de petites dimensions, està adossada a migdia de la nau. A l’interior
la coberta és amb voltes d’arestes. Presideix l’entrada un petit cor amb barana de cassetons
de guix.

Dades històriques

El terme de Pedrinyà surt documentat com “Petriniano” per primera vegada l'any 978 en
l'acte de donació del monestir de Sant Pere de Besalú. L'any 1151 formava part del domini
del comte de Besalú. Els anys 1236, 1275 i 1289 hi ha documentada l'existència d'un hospital.
L'església de Pedrinyà, sota l'advocació dels Sants Just i Pastor, fou i encara ho és, sufragània
de l'església parroquial de Crespià , almenys des de l'any 1337. El temple al qual fan referència
els documents d’època medieval és la primitiva església romànica, segurament originària
del segle XII. Aquesta fou enderrocada, en part, i construïda de nou l'any 1744. De la primitiva
església es conserva la porta d'entrada, la finestra de doble esqueixada i el basament del
mur de la nau. Pere Teixidor explica en un llibre de comptes de 1805 les reformes de l'ermita:
"En son temps s'hagué de fer la volta i s'enlluí; també es va fer l'altar i la seva tarima, el
llit de morts i la calaixera, i es va fer venir de Roma la relíquia de sant Just". La causa de
les reformes, segons explica el mateix Pere Teixidor, foren les destrosses causades pels
francesos. Durant la guerra civil, 1936-1939, l'església s'utilitzà com a escola i les relíquies
dels sants foren destruïdes.
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Pedrinyà. La millor manera d'arribar fins al nucli de Pedrinyà es a través de la carretera de
Besalú a Figueres. Després de Besalú, a l'alçada del km 7.1 es troba un trencall a mà dreta,
degudament indicat, que ens porta fins al veïnat.
Església. Visitable només exterior
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ESGLÉSIA DE SANTA EULÀLIA DE CRESPIÀ
Tipologia
Època
Descripció

Església de planta rectangular amb una gran nau
central i dues de laterals construïdes posteriorment,
acabada en absis semicircular. La construcció és amb
carreus de pedra ben treballats. A la façana d'entrada
hi ha una portalada amb quatre arcs de mig punt en
degradació i guardapols. Damunt té una gran finestra
central amb arc de mig punt i motllures. Al costat de tramuntana s'alça el campanar fortificat
amb obertures en arc de mig punt i teulat a dos vessants. Sobresurt en la façana una gàrgola
esculpida. A llevant s'observa la fortificació de l'absis, convertida en una torre de defensa. En
l’angle de migdia hi ha un torrella de guaita feta d’obra de totxo. A l'interior de l'església hi
ha el cor al damunt de l'entrada i al fons l'absis amb un fris decorat. A les naus laterals hi ha
dues cúpules a cada costat. La decoració mural d'aquestes està molt malmesa.

Dades històriques

Les primeres notícies relacionades amb Santa Eulàlia daten de l’any 1151. Segons Constans
va ser consagrada l'any 1163 per l'abat de Sant Pere de Besalú. L'església romànica en un
principi era d'una sola nau. Al llarg dels segles XVI-XVIII es reforma l’església. Es construeixen
dues naus laterals amb tres capelles a cada costat, es transforma l'absis en una torre de
defensa i al costat est s'hi fa una sagristia. Damunt la porta d'aquesta antiga sagristia encara
es llegeix "1642". També es va modificar el campanar, que es va convertir en una torre de
planta rectangular. L'any 1936 es va perdre el retaule central i els dos laterals realitzats l'any
1626. Actualment l'edifici presenta una bona fisonomia gràcies a les últimes restauracions.

Accés
Condició actual
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POU DE GLAÇ DE CRESPIÀ
Tipologia
Època
Descripció

Element constructiu. Pou de glaç
s. XVII-XVIII (aproximada)
El pou de glaç està situat al costat obac d’un turó als
límits de Crespià. El pou està avui cobert de vegetació.
De la construcció, actualment només es conserven els
murs perimetrals de pedra del dipòsit cilíndric excavat
a la terra. Al mig hi ha les pedres que han caigut del
mur i de l’antiga coberta del pou. El diàmetre del pou
és d'uns 8 m, i la fondària actual és de prop de 4 m. S’ha
de considerar que el pou de glaç és molt més profund,
però s’ha anat tapant al llarg dels anys.

Dades històriques

El pou de glaç es troba actualment en mal estat, mig cobert per la vegetació. Fa molts anys
que no s’utilitza. El pou era usat antigament per conservar el gel al llarg de l'any. Es construïen
al costat de la muntanya amb paraments de pedra seca i en forma de cilindre. Es tapaven amb
una volta deixant 2 o 3 obertures. Durant l'hivern s'hi introduïa el gel que es formava pels
voltants i s'intercalava amb palla. A l'estiu es treien els blocs de gel mitjançant una politja.
Aquest sistema de conservar el gel natural es va deixar d’utilitzar quan van aparèixer nous
procediments que mantenen el fred.

Accés

Element disseminat. Crespià. Abans d'arribar al nucli de Crespià cal trencar a mà dreta. Llavors
cal seguir la carretera fins al primer trencall i agafar el camí de la dreta, i, tot seguit, els dos
trencalls a l'esquerra. Cal seguir el turó pel seu costat esquerra, davant dels camps de mas
Manosa.
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Aquest municipi amb una extensió de 16,30 Km2 es troba a la banda nord de la comarca,
i té com artèria principal el riu Fluvià que el travessa en bona part. Alhora limita per
la banda septentrional amb el poble veí de Crespià.
Pel costat oest d’aquest municipi tenim la riera d’Espolla que, des del Pla de Martís
i amb un fort desnivell, porta les seves aigües fins al Fluvià. És un poble ben comunicat
ja que hi passa la carretera comarcal que connecta Figueres amb Banyoles. També
hi ha connexió cap a Bàscara on enllaça amb la carretera nacional.
Com la majoria dels municipis eminentment rurals va patir uns anys de significativa
pèrdua de població. Actualment gràcies a les noves formes d’establir-se als pobles
petits, Esponellà ha frenat la davallada i ha consolidat la població amb una xifra de
431, habitants segons el cens de 2003.
Un document de l’any 921 parla d’un acte celebrat dins la basílica in villa Espondiliano.
L’actual església parroquial de Sant Cebrià, situada a la part alta del poble, és el
resultat de les reformes d’època barroca del s. XV i XVI, encara que conserva traces
del seu passat romànic.
Les restes del castell d’Esponellà, situat en un puig des del qual es domina el poble,
el pont sobre el Fluvià i la vall fins a la banda de Vilert, es troba citat al s. XIV i fou
castell termenal del comtat de Besalú.
El poble de Centenys, que també forma part del municipi, té com a patrimoni més
important l’església de Sant Iscle, d’una sola nau amb la volta sobrealçada. Vilert, un
altre dels pobles d’Esponellà situat a l’est del municipi, té l’església parroquial de
Santa Maria, que manté l’estructura romànica.
Diverses cases amb un històric passat formen part del que és el patrimoni monumental
d’aquest terme. Entre d’altres, tenim Ca n’Anglada, al veïnat del mateix nom, o Can
Bofí de la Torre, a la banda de Martís.
Esponellà sempre ha estat un poble que s’ha associat amb el llarg pont del s. XV que
amb estructura de ferro i pedra, permet travessar el riu Fluvià.
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CA L'ABELLA
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Masia
Segle XIII i posteriors

Descripció

Masia de planta irregular que s'ha anat reformant i transformant al llarg del anys. Es veuen
els diferents cossos afegits a l'estructura principal de la casa. La masia assentada en el talús
és de planta baixa, pis i golfes El teulat és a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana
sud. La façana sud és on hi ha l'entrada a la masia, amb una porta amb llinda monolítica amb
la data "1790" inscrita. Precedeix l’ingrés una terrassa. A la façana nord, orientada al poble
de Vilert, s'hi ha incorporat una galeria a la planta pis amb sis arcades de punt rodó. A la façana
de llevant hi ha una gran arcada i diverses obertures d’obra. En aquesta part de la casa es veu
l'estructura afegida. La façana de ponent és molt recent, construïda amb rajoles i sense
remolinar.

Dades històriques

La família Abella és una de les més antigues del poble. Segons Ferran Viader, de Parets
d’Empordà , les primeres notícies de la família Abella són de l’any 1619, quan aquesta família
s’emparenta amb famílies antigues de Vilert i d’altres pobles.

Accés

Nucli urbà. Vilert. Seguir la carretera en direcció a l'est. A l’arribar a Vilert trencar a mà dreta.
Ca l’Abella és el mas que es veu a uns 300 m al costat de la carretera.

Condició actual
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CAL BARÓ
Tipologia
Època
Descripció

Masia rectangular de tres cossos, coberta a dos vessants i de dues plantes amb la façana
principal encarada a migdia. La façana sud té una porta forana bisellada amb dintell de travertí
de tres peces. La llinda té escut gravat i data (JUNY 1775). Damunt la porta hi ha l'escut
nobiliari, en relleu, dels barons d'Esponellà. La majoria de finestres d'aquesta façana són de
dintell de pedra calcària grisa, amb ampit motllurat. En el pis superior hi destaca el graner.
Es pot veure com les bigues de fusta de la coberta són sostingudes per pilars de pedra de
travertí de secció quadrada. Les façanes laterals mostren diverses obertures modernes d'obra,
però han perdurat algunes finestres de llinda originàries. En la façana nord, la posterior, hi
sobresurten tres finestres bisellades de llinda d'una sola peça. Dessota aquestes es troben
alineades simètricament tres obertures de dimensions més reduïdes. La planta baixa té coberta
de volta. La resta de plantes tenen sostre de cairats de fusta.

Dades històriques

A partir de 1552 la jurisdicció del castell d'Esponellà va passar a mans de la família Aytona i
posteriorment a la família Vila. A principis del segle XVIII els barons d'Esponellà són els Berart,
segurament coincidint amb el període en què foren gravades les obertures d'aquesta masia.
Una dada prou significativa és que el 1707 Carles d’Àustria crea el títol de baró d’Esponellà.
A partir de 1788 el títol passa a la família Fluvià de Girona. Els darrers anys els barons
d’Esponellà eren els Fortuny.

Accés
Condició actual
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Arquitectura civil. Masia
segle XVIII
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Nucli urbà. Esponellà. C. Pere Ordis
Habitatge. Visitable només exterior
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CAL SENYOR BALDIRI
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Casa urbana
1918

Descripció

Casa de planta rectangular, de dos pisos amb torre angular quadrada en el costat sud-oest.
En la façana principal hi destaquen dues balconades simètriques a cada pis, les quals han
estat modificades. Tenen el marge estucat en relleu que imita carreus de pedra. La torre
angular té dues obertures d'arc de mig punt i és coronada per una terrassa amb balustrada.
Dessota una finestra hi ha la data de 1918. Una cornisa motllurada de maó articula la separació
entre el segon pis i la terrassa. En la façana lateral hi trobem les obertures arrenglerades de
manera simètrica. Les obertures de la primera planta són rectangulars amb marc estucat.
Les finestres del segon pis, tapiades, són d'arc rebaixat. L'arrebossat de la façana ha perdut
part de la seva policromia originària (blanc i blau cel) que contrastava amb la tonalitat ocre
dels elements estucats.

Dades històriques

La casa fou propietat de Baldiri Bosch, que havia estat veterinari i secretari de l'Ajuntament
d'Esponellà. Una inscripció en molt mal estat de la façana encara ens recorda l'antic propietari
(BOSCH VETERINARI).

Accés
Condició actual
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Nucli urbà. Esponellà. C. Pere Ordis
Habitatge. Visitable només exterior

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ESPONELLÀ

ÍNDEX

343

< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

CA N'ANGLADA
Tipologia
Època

Descripció

Masia composta per un cos principal i per diferents afegits que s'hi ha anat construint al llarg
dels anys. Les reformes no eviten que es conservi encara l’estructura original. La sala reformada
a mitjan del segle XIX amb volta queda perpendicular a l’entrada. La sala es troba al costat est
i distribueix les habitacions, una de les quals conserva encara l’alcova. Les galeries, construïdes
a principis del segle XX, deixen entreveure encara l’entrada original d’arc de dovelles de pedra
que fa notar que la masia estava encarada a migdia. Al costat sud hi ha una cabanya afegida.

Dades històriques

La masia de ca n'Anglada és de les més antigues. Els orígens de la família es remunten al
segle XIII amb Arnau Anglada. Aquest mas junt amb el del costat Ca n’Anglada d’Avall, ara Can
Llobet, dóna nom al veïnat anomenat de les Anglades. La seva importància històrica, amb alts
i baixos, perdura al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII. Actualment hi viu la família propietària,
però anys enrere part de la casa era compartida per masovers (com a la majoria dels masos
del veïnat).

Accés

Veïnat de les Anglades. Seguir la carretera en direcció a Bàscara i passat el poble de Vilert, a
1 km hi ha un trencall a mà dreta que indica el veïnat de les Anglades. Ca n'Anglada és la que
queda al mig del veïnat.

Condició actual
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Arquitectura civil. Masia
segle XIII i posteriors
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Habitatge. Visitable només exterior
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CAN BATLLORI
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XVII-XIX (aproximada)

Masia de grans dimensions de planta rectangular amb diversos edificis annexos a ponent,
llevant i migdia. Té planta baixa i dos pisos. La façana de llevant mostra una galeria formada
per vuit arcs de mig punt de rajol. Els pilars dels arcs són de secció quadrada i mostren una
simple motllura, la barana de la galeria és metàl·lica. Les obertures d’aquesta façana est són
de llinda de pedra, hi destaca un gran balcó. Davant l’antiga era de la casa es poden veure dues
cabanyes, ambdues precedides de dos grans arcs de mig punt de dovelles. A la façana de
tramuntana hi ha tres finestres de dintell arrenglerades a la planta baixa. Sobresurt la finestra
de la primera planta de carreus de pedra calcària bisellats, ampit motllurat i una gran llinda
monolítica. A la façana de ponent es pot veure una finestra similar i una segona finestra amb
llinda i impostes corbades de tradició medieval. La masia és encerclada per un barri, a ponent
hi ha l’antic portal d’entrada amb arc rebaixat de dovelles.

Dades històriques

Accés
Condició actual

< ENRERE

No es tenen notícies documentals d’aquesta masia, tot i que el seu origen es podria remuntar
a època medieval si tenim en compte certs elements arquitectònics. Aproximadament als s.
XVII-XIX la masia hauria estat reformada.
Nucli urbà. Centenys
Habitatge. No visitable
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CAN COLOMER
Tipologia
Època

Descripció

Masia de planta irregular que evidencia diverses fases constructives. Té coberta a dos vessants
i dos pisos. Es diferencien dues construccions. El primer edifici és a migdia. Mostra una planta
en forma d' L amb un cos quadrat de base atalussada feta de carreus ben tallat segle
Probablement es tracti de les restes d’una antiga torre. La seva façana principal té dos balcons
i en el pis superior tres badius. L'accés a aquest primer edifici té lloc a través d'una porta amb
dintell d’origen medieval. En una de les seves impostes corbades es pot veure un relleu
decoratiu cilíndric en espiral. En el mur de ponent hi ha una finestra bisellada amb data (1601)
i creu gravada. La majoria d'obertures actuals han estat modificades o bé substituïdes. A
l'interior es conserva un interessant arc de dovelles de mig punt i diversos permòdols pertanyents
a l'embigat de fusta originari. Amb posterioritat es va afegir un cos porticat a la façana, d'un
sol arc de dovelles.
El segon edifici és de planta rectangular i coberta a dos vessants. A migdia sobresurt una porta
forana adovellada. La façana de llevant té una galeria d'arquets de totxo i tres finestres de
dintell arrenglerades. Totes elles són bisellades amb ampit motllurat. A l'interior, en la planta
baixa, hi ha tres arcs de mig punt de dovelles que sostenen la tramada de fusta originària.

Dades històriques

En les bigues de fusta del porxo, segons el testimoni de Corominas i Marquès, s'hi podria
conservar un escut en relleu format per 5 i 4 franges. Aquest embigat ha estat substituït durant
la rehabilitació de la casa i, malauradament, no hem pogut contrastar aquestes observacions.
La masia molt probablement té un origen medieval, tot i les transformacions.

Accés

Nucli urbà. Esponellà. Ubicada al bell mig del nucli d'Esponellà, al nord-est de l'església de
Sant Cebrià.

Condició actual
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Habitatge. Visitable només exterior
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CAN LLOBET
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
Finals segle XIV i posteriors

Masia amb molts afegits corresponents a diferents moments històrics. La part més antiga del
mas està orientada a llevant. Té estructura rectangular amb el teulat a dos vessants. Consta
de planta baixa, pis i golfes. Moltes de les obertures tenen llinda monolítica amb pedres de
descàrrega i algunes amb ampits motllurats. A la façana principal la porta forana mostra un
arc rebaixat, possiblement modificat. Damunt hi ha una finestra amb dintell i impostes corbes.
Davant la façana principal s’hi veuen els diferents cossos afegits: cabanyes i pallisses, i es
conserva encara l’era davant del mas. A l’interior l’escala condueix fins a la sala de planta
rectangular i paral·lela respecte la façana.

Dades històriques

La dada més antiga de la família que habita al mas és de Joan Anglada d’Avall, que data del
15 de setembre de 1281, i de Pons Anglada, batlle, del 18 d’abril de 1285. Cap al segle XV es
passaren a dir Llobet i tenien títol de privilegi militar. Continua la genealogia d’aquesta família,
estudiada per Ferran de Viader, al llarg del segle XVII fins a l’actualitat, la qual ha canviat de
nom i ha passat a Juncà i Abulí. En una de les finestres es pot llegir: ‘Asteva Batlla y Llobet
me fecit lo any 1698’. Durant el segle XIX a causa de la Guerra del Francès (1808-1814) aquesta
família va passar moltes penúries econòmiques i va haver de vendre algunes propietats (camps,
boscos...); fins i tot es va veure obligada a embargar alguns dels seus béns.

Accés

Veïnat de les Anglades. Seguir la carretera en direcció a Bàscara i passat el poble de Vilert, a
1 km hi ha un trencall a mà dreta que indica el veïnat de les Anglades. Cal trencar i ca l'Anglada
Vell queda al costat de llevant del veïnat.
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Habitatge. Visitable només exterior
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CAN PIJOAN
Tipologia
Època

Descripció

Masia originàriament de planta rectangular a la qual s'han anat afegint diversos cossos
constructius. El teulat és a dues aigües. La casa és de grans dimensions, amb planta baixa,
primer pis i golfes. Els murs estan arrebossats i s'han deixat al descobert els carreus de les
cantonades. La majoria d’obertures són rectangulars amb llinda monolítica. A la façana principal
destaca la gran porta d'entrada d'arc de mig punt amb dovelles. A la façana hi ha adossat un
cos de planta rectangular, la planta baixa del qual està cobert amb volta de canó. Els baixos
antigament feien la funció de cotxera. Destaca la finestra del cos adossat a la façana, de
decoracions florals amb arc conopial i brancals de motllures. L'interior s'estructura a partir
de tres crugies transversals a la façana principal.

Dades històriques

La masia mostra diverses fases constructives. A la façana lateral en la llinda d'una finestra
hi ha inscrita la data: "1565". A la façana posterior, també a la llinda d'una finestra hi ha la
data: "1687".

Accés
Condició actual
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Nucli urbà. Centenys. Pl. Major
Habitatge. Visitable només exterior
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CAN QUÈ
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Masia
segle XVI i posteriors

Descripció

Masia de planta irregular formada per diversos edificis
annexos entorn de l'era oberta a migdia. Sobresurt un
gran edifici de planta quadrada, de dos pisos i coberta
a dos vessants, assentat en el talús de llevant. En la
façana principal té un porxo format per dos arcs de
dovelles. Damunt hi ha situades de forma simètrica
dues finestres de dintell i marc motllurat. La primera
té un motiu triangular decoratiu de tema vegetal, i la
segona, l'any gravat (1583). En el segon pis cal fer notar una interessant galeria de quatre
obertures bisellades amb arcs escarsers de dovelles de travertí. Els arcs són assentats damunt
pilars de secció quadrada. Dessota tenen una cornisa amb motllura de bossell. En la façana
de llevant hi ha una altra finestra de llinda bisellada. El seu dintell té l'any gravat. En la façana
de tramuntana és meritori un arc rebaixat de dovelles. A la banda de ponent aquest edifici
mostra annexionat un cos més baix de dues plantes. Hi destaca la seva gran porta adovellada
central, damunt la qual es troba una finestra bisellada amb dintell. L’edifici més meridional
correspon a una construcció més moderna que ha estat substancialment modificada. Les seves
obertures són de llinda de pedra o bé d'obra.

Dades històriques

Part de la masia hauria estat construïda a finals del segle XVI. Hi ha dues finestres amb els
següents anys gravats: “1583” i “1587”. La part més meridional de la masia seria una construcció
molt més recent.

Accés

Nucli urbà. Esponellà. Situada a l'extrem nord del poble d'Esponellà, a tocar la masia de Can
Colomer.
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CAN ROURE
Tipologia
Època
Descripció

Arquitectura civil. Masia
segle XV-XVI i posteriors
Masia de planta rectangular i coberta a dos vessants amb edificacions annexionades en el
costat nord i est. L'era és encarada cap a migdia. En la façana principal hi destaca un bella
porta forana de dovelles de travertí. Damunt hi ha una finestra d'estil gòtic lobulada. Té impostes
amb roselles en relleu. Una segona finestra bisellada és amb dintell i ampit motllurat. En la
façana de ponent hi ha tres finestres arrenglerades d'impostes convexes i llinda d'una sola
peça. En aquesta façana es pot veure un edifici afegit a tramuntana. En la façana nord sorprèn
identificar un segona porta forana de grans dovelles de travertí, possiblement recol·locada.
En la planta baixa la masia respon a una distribució de dos cossos rectangulars, amb un sostre
originari de cairats de fusta. Entre aquests dos àmbits hi ha les restes d'un arc adovellat.

Dades històriques

La família Roure ha tingut cura a conservar molta documentació i pergamins dels seus orígens.
Així es coneix un tal Jeroni Roure, documentat ja a les darreries del segle XIII. La perduració
d'aquest cognom Roure es manté en els enllaços familiars successius. Segons el propietari
actual, la família en una època de davallada econòmica es va traslladar a un mas de Vilaür,
com a masovers. No serà fins a les darreries del segle XIX quan tornen a Can Roure de Martís.

Accés

Veïnat de Martís de Baix. En la carretera d’Esponellà, cal agafar a mà esquerra un trencall
senyalitzat i asfaltat cap al veïnat de Martís. A 500 m es troba, a mà dreta, l'accés a la finca.
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CAN SOT
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
Segle XIII i posteriors

Aquesta casa ha estat molt restaurada i
transformada; se'n conserven pocs elements
originals, tot i que s'ha tornat a construir in
tentant mantenir-ne l'aspecte originari. Està
formada per diferents estructures adossades. És de
planta i dos pisos. A la planta baixa hi ha l'entrada a
la casa i un antic paller amb un gran arc de mig punt. Al
primer pis trobem totes les obertures amb llinda monolítica
i pedres de descàrrega; destaca una finestra cantonera. A la
planta superior la majoria d’obertures són badius.

Dades històriques

El nom de Sot s’utilitza l’any 1599 en un document que cita Narcís Sot casat amb Joana Puig
de Vilamarí. A mitjan segle XVIII la pubilla de la casa es va casar amb Josep Canet i aquí es
canvia el nom de la casa per Canet. Al segle XVIII el mas Sot era dels més importants del
veïnat; exercia les funcions caciquistes pròpies del moment. Fou Francesc Sot qui va ser
designat com a "jurat del rei" i s’encarregava del cobrament de "talles" als seus veïns. Sembla
que en arribar el declivi d’aquesta casa, Ca l’Anglada en va prendre el relleu. Damunt d'una
finestra hi ha la inscripció "Francesc Sot 1704". La masia de Can Sot, en estat de ruïna i sense
coberta, fou reconstruïda i restaurada a mitjan anys 70 del s. XX amb el seu aspecte actual.

Accés

Veïnat de les Anglades. Seguir la carretera en direcció a Bàscara. S'ha de trencar al trencall
del veïnat de les Anglades. La casa de Can Sot és la primera a mà dreta.
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CAN TORRENT
Tipologia
Època

Descripció

Masia de planta rectangular amb teulat a dues aigües i vessant a les façanes laterals. La casa
té planta baixa, primer pis i un segon pis d'alçada més reduïda destinat a les golfes. Al mur
de tramuntana hi ha diversos cossos afegits. A la façana principal trobem la porta d'entrada
amb una gran llinda monolítica de calcària grisa i pedres de descàrrega. Sobre la porta d'entrada
hi ha una gran finestra amb llinda monolítica i ampit amb els carreus bisellats. Aquesta tipologia
de finestra es repeteix a la resta d'obertures exceptuant els badius d'arc rebaixat de les golfes.
L'interior de la masia està estructurat a partir de tres crugies transversals no simètriques.
Els murs són d'aparell irregular i argamassa; només les obertures i els angles cantoners
presenten carreus regulars.

Dades històriques

Les inscripcions que trobem a la masia informen sobre una construcció o ampliació efectuada
a finals del segle XVI. A la llinda de la porta principal es troba inscrit "1589 JOAN SALA". A la
llinda de la finestra situada sobre la porta "INRI SIX PAX INTRATI BNO QUOD MORATI 1580".
A l'edifici, però, s'observen diversos moments de construcció. L'ús agrícola que havia tingut
sempre Can Torrent es perd a inici dels anys 1970 i passa a ser segona residència.

Accés

Element disseminat. Centenys. Des del nucli de Centenys cal agafar la carretera que surt a
mà dreta un cop s'ha passat l'església de Sant Iscle. A 200 m hi ha un trencall a mà esquerra
que condueix fins al veïnat de Borrell; a 100 m d'aquest hi ha Can Torrent a mà esquerra.

Condició actual

352

Arquitectura civil. Masia
segle XVI i posteriors

ESPONELLÀ
< ENRERE

Habitatge. Visitable només exterior

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

CENTENYS
Tipologia
Època
Descripció

Arquitectura civil. Conjunt
segle XI i posteriors
Veïnat format per l'església i un grup de masies i cases en fileres que conflueixen al llarg dels
tres carrers i la plaça Major. Les cases, antigament dedicades a les activitats agrícoles, consten
de planta baixa utilitzada com a estables, magatzems i planta pis. Algunes, de dimensions més
grans, tenen un segon pis que igual que el primer és destinat a l'habitatge. Moltes d'aquestes
cases estan actualment restaurades. Cal destacar algunes finestres d'estil medieval i portes
d'arc de mig punt amb dovelles. Es troben també dins el nucli algunes masies de dimensions
considerables que són Can Pijoan, Can Vila (en ruïnes) i Can Batllori.

Dades històriques

Accés
Condició actual

< ENRERE

Malgrat que no s’han trobat restes romanes al voltant de Centenys, diversos autors coincideixen
a donar-li aquest origen. Recordem que a prop d’Esponellà hi passaven camins antics, com
el d’Empúries a Besalú i al Pirineu pel Capsacosta. A més, segons la mateixa etimologia del
topònim, antigament Centenys provindria de Centinius, antropònim romà que correspondria
al nom del fundador d’una vila romana. Documentalment el nom de Centenys es troba per
primera vegada en la butlla del papa Sergi IV, de l’any 1001, on apareix la següent cita: ‘Villam
Centens cun finibus et terminis suis’. Durant aquesta època, Centenys formava part de les
possessions del monestir de Cuixà. No és fins l’any 1017, en la butlla del papa Benedictí VIII,
que apareix entre les possessions del monestir de Banyoles. La seva església de Sant Iscle de
Centenys no consta com a església parroquial fins a la darreria del segle XIII. Trobem documentats
alguns masos del poble a partir del 1280, entre ells el de Mas Casademont. El 1285 també es
troba documentat el Mas Simó ja que tenia el patronat sobre l’església. Actualment el poble
de Centenys està format, a part del nucli, per l’ermita de Sant Miquel, construcció del segle
XVIII de caire popular, i el veïnat de Batllori.
Nucli urbà. Centenys
Població. Visitable
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CENTRALS ELÈCTRIQUES DEL FLUVIÀ
Tipologia
Època

Descripció

Les tres centrals elèctriques del Fluvià al seu pas pel Pla de l'Estany són de diverses tipologies.
La central de Martís és fruit de l'adaptació d'un molí fariner a les noves tecnologies. La central
de Martís i d'Esponellà corresponen a una construcció de nova planta.

Dades històriques

La utilització de la força de les aigües del riu Fluvià es remunta a l'època medieval. La seva
força era utilitzada per fer rodar les moles dels molins. Amb l'arribada de les noves tecnologies,
aquests molins desapareixeran o s'adaptaran a les noves tècniques. Aquest és el cas del molí
fariner d'Esponellà i el de Vilert. L'any 1917 l'empresa "Sociedad Hidroeléctrica del Ampurdán"
compra el molí fariner de Vilert, propietat de la família Travy i de Còdol. Amb aquesta compra
es volia utilitzar l'energia del Fluvià per a l'abastament d’electricitat. L'any 1920 la mateixa
història es repeteix al molí fariner d'Esponellà, en aquest cas però, serà l'empresa Coromina
qui comprarà el molí i el connectarà a la seva xarxa elèctrica. La central de Martís la construeix
l'any 1910 l'empresa Coromina. En l'actualitat només estan en funcionament les centrals de
Martís i Esponellà.

Accés

Element disseminat. Esponellà. Les tres centrals es troben al llarg del riu Fluvià pel seu pas
pel municipi d’Esponellà.
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ESPONELLÀ
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Conjunt.
segle X i posteriors

Descripció

Població formada entorn de l'església de Sant Cebrià, documentada ja des del primer terç del
segle X. Les cases han estat emplaçades en un planell lleugerament atalussat, a migdia i
sobretot a llevant, entre la riba dreta del Fluvià i el turó del castell. L'antic camí que travessava
el poble baixava per l'actual carrer de Banyoles i continuava pel carrer Pere Ordis. En la
proximitat de l'església hi trobem les masies més rellevants del nucli: Can Colomer, Can Què
o Cal Baró. En aquest conjunt de masies hi destaquen interessants finestres de dintell, moltes
d'elles gravades amb dates, inscripcions, motius decoratius o bé amb algun escut nobiliari.

Dades històriques

La història d’Esponellà està estretament lligada a la del castell, que es va construir el 1381.
Sembla ser que no va tenir la categoria de castell fins més endavant; per tant, antigament debia
tractar-se d’una torre o força de vigilància que va estar en possessió de diverses famílies nobles
al llarg dels temps. Va ser durant la guerra contra Joan II que el castell d’Esponellà quedà
malmès. La primera notícia que es té del pont d’Esponellà és de l’any 1392, quan Sibil·la de
Vilademuls, la senyora del lloc, n’autoritzà la construcció. No s’acabà fins l’any 1442 i, un cop
acabat, Sibil·la de Vilademuls imposà el dret de pontatge, exceptuant-ne els veïns d’Esponellà
i els de Porqueres i Merlant, ja que tots havien treballat i contribuït en la construcció del pont.
Aquest pont també va patir les conseqüències de diverses guerres ja que en dues ocasions fou
destruït per privar el pas de les tropes enemigues al territori. Va ser per primera vegada, l’any
1794, durant la Guerra Gran, quan el marquès de Las Amarillas ordenà destruir el pont per evitar
l’entrada de les tropes franceses. Tot i l’oposició de la gent d’Esponellà, amb l’explosió s’enderrocà
l’arcada central del pont, i no fou reconstruïda fins a principis del segle XX. Es tornà a repetir
aquest episodi a les acaballes de la Guerra Civil, el febrer de 1939, quan, de nou, el pont fou volat
durant la reculada de les tropes republicanes per deixar incomunicats d’aquell sector les tropes
nacionals. Aquesta vegada, però, el pont fou reconstruït un cop acabada la guerra.

Accés
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MAS HOSPICI / CAN VILA
Tipologia
Època

Descripció

Masia de planta rectangular, a dos vessants amb diverses edificacions afegides a llevant i a
ponent. Té planta baixa i pis. En la façana oest és on hi ha els elements més interessants.
Sobresurt una gran porta forana de dovelles de travertí. Damunt té una finestra de llinda
bisellada. Al centre hi ha una finestra geminada d'estil gòtic amb arquets trilobulats, feta de
pedra de Girona. Les seves impostes tenen roselles en relleu. El mur de la façana mostra
modificacions i diverses obertures han estat tapiades. La façana de tramuntana del mas té
dues finestres d'interès. La primera amb llinda i impostes corbes. La segona és també de
dintell, de brancals bisellats i ampit motllurat. Possiblement en origen tenia una espitllera.
Es poden veure les restes d'una primitiva línia de façana en un canvi evident de parament. Al
costat de llevant hi ha un cos afegit de dues plantes (Can Benet) amb els murs fets a base de
pedruscall lligat amb abundant argamassa. Les obertures són de llinda de pedra i els brancals
de totxo. A l'interior es conserven els cairats de fusta i diverses voltes de canó, aquestes en
l'angle nord-occidental. L'era i la cabanya a dos vessants són situades a ponent de la masia.

Dades històriques

La masia presenta elements arquitectònics d’època medieval. No es tenen dades concretes
sobre la història de la masia.

Accés

Veïnat de Martís de Baix. En la carretera d’Esponellà, cal agafar un trencall a mà esquerra
senyalitzat i asfaltat cap al veïnat de Martís. A uns 400 m es troba l'accés cap a aquesta masia.
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RUÏNES DE CAN VILA
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Masia
segle XV-XVII

Descripció

Del que hauria estat un antic casal de grans dimensions, només en resten part dels paraments
verticals i la gran porta dovellada. Es conserven alguns arcs interiors de dovelles i l'inici d'una
volta de canó i el gran pou a l'interior de la casa. Els murs són de pedra irregular, menys en
els angles i els elements d'obertura que estan formats per carreus ben treballats.

Dades històriques

A la dovella central de la porta forana hi ha la següent inscripció: "JAUME VELORIA ME FECIT
1573".

Accés
Condició actual
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Nucli urbà. Centenys. Pl. Major
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VEÏNAT DE LES CASELLES
Tipologia
Època
Descripció

El veïnat de les Caselles està situat a la ribera del riu i es comunica amb el poble de Vilert a
través del passallís. Aquest veïnat engloba unes quinze cases al llarg de la ribera i hi ha un
petit nucli de població format per cinc cases presidides per can Mir. Dins aquest nucli trobem
Can Mir Vell, antiga casa de planta rectangular amb teulat a dos vessants i amb obertures de
llinda. Mostra una antiga porta forana sota la sala amb arc de mig punt amb dovelles. Al seu
costat Can Mir, on destaca la galeria d’obra amb elements policromats, orientada a migdia. I
a l’altre extrem Can Caselles, masia que dóna nom al veïnat. També hi ha Can Quer i Can
Pascol. Un altre mas a destacar és la torre de Vivet, antigament amb una torre de defensa i
les ruïnes de la capella del mas al costat (segle XVII).

Dades històriques

El veïnat de les Caselles està format per masos alguns dels quals responen a la tipologia de
mas amb sala a la primera planta. Mostren obertures emmarcades, amb alguna data a la seva
llinda. Destaca la torre de Vivet, mas senyorial amb una capella construïda el 1650. Can Mir
Vell és també una masia antiga del veïnat, i al costat de Can Mir, construïda el 1909, de la qual
destaca una galeria a la façana sud.

Accés

Veïnat de les Caselles. Seguir la carretera en direcció a Bàscara, fins passat el poble de Vilert.
Llavors cal girar a mà esquerra, travessar el riu Fluvià i tornar a girar a mà esquerra a uns
300 m. Les primeres cases que es troben ja formen part d’aquest veïnat.
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VEÏNAT DE BATLLORI
Tipologia
Època
Descripció

Arquitectura civil. Conjunt
Medieval i posteriors
Veïnat disgregat format per un conjunt de masies ubicades en el pla de Batllori. En l'extrem
de ponent, a tocar els meandres del Fluvià, hi ha Can Rostoll i ben a prop la Roca de Batllori.
En les muntanyes de migdia, en els vessants de les Costes i dels Hospitals, es troba Cal
Carboner. Al bell mig del pla hi ha agrupats els masos de Cal Cabrit, Can Salart i el Mas Auró.
El Mas Auró és el més notable del veïnat. Té un bella porta forana de dovelles sota una finestra
geminada d'estil gòtic amb roselles decoratives. La seva distribució interna fa pensar en un
mas de tres cossos. Conserva diverses inscripcions: en l'escala hi ha gravat l'any 1773 i en
una finestra de llinda llegim "AÑO 1897". La casa ha estat restaurada recentment.

Dades històriques

No es tenen notícies concretes d’aquest veïnat. Malgrat tot, algunes de les masies del veïnat
sembla que es remuntarien a l’època medieval, mentre que d’altres serien posteriors.

Accés

Veïnat de Batllori. Als afores d’Esponellà, a peu de la carretera d’Esponellà a Bàscara, abans
d’arribar al poble de Vilert.
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VEÏNAT DE BORRELL
Tipologia
Època

Descripció

Originàriament el veïnat de Borrell estava format per una sola casa que es va dividir en tres.
Les cases són can Valencià, Can Prat i Can Fidel. Destaquen, per la bellesa dels seus elements
d'obertura, Can Valencià i Can Prat. A ponent es troba la façana de Can Valencià, una construcció
amb planta baixa, primer i segon pis. La casa ha sofert diverses modificacions, tal com s'observa
a la porta d'entrada mig tapada per una volta de llunetes de construcció posterior. L’entrada
és precedida per un petit porxo amb un arc rebaixat. Destaca la finestra cantonera de dintell
monolític i les golfes amb pilars de pedra de l'últim pis. La majoria d’obertures són quadrangulars
amb llinda monolítica, pedres de descàrrega bisellades i amb ampit a les finestres. Els murs
són de carreus irregulars. Can Prat té la façana al costat de migdia. D'aquest mas cal destacar
la porta d'entrada d'arc de mig punt amb dovelles de pedra i la finestra geminada amb arquets
trilobulats i guardapols. El Mas Fidel és de petites dimensions.

Dades històriques

Originàriament el veïnat de Borrell havia estat una sola casa, que per motius de venda es va
convertir en tres habitatges. L’origen del veïnat es podria remuntar a l’època medieval. La
tipologia arquitectònica amb elements gòtics de Can Prat indicaria una construcció dels segles
XIV-XVI.

Accés

Veïnat de Borrell. Des del nucli de Centenys cal agafar la carretera que hi ha a mà dreta després
de passar l'església de Sant Iscle. A 200 m trobarem un trencall a mà esquerra que ens conduirà
al veïnat de Borrell, a mà dreta i a peu de carretera.
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VEÏNAT DE MARTÍS
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Conjunt
Medieval i posteriors

Veïnat dispers situat en l’extrem nord del pla de Martís, format en proximitat al salt d’Espolla.
Aquest es divideix en Martís de Baix i Martís de Dalt. Als afores del veïnat, en la riera provinent
d'Espolla, trobem la creu de terme restituïda i el pont d’una sola arcada. En el veïnat de Martís
de Baix cal esmentar diverses masies de notable antiguitat. Ca l'Hospici és un mas d'origen
medieval. Té un portal de grans dovelles i una finestra trilobulada gòtica. Can Bosch i Can
Bosch Vell tenen ambdós una porta forana de dovelles. Can Roura és una de les masies més
antigues del veïnat. En la seva façana hi sobresurt un gran porta adovellada sota una finestra
d'estil gòtic. A Martís de Dalt és de notable interès històric i arquitectònic Can Bofí de la Torre,
un mas fortificat d'origen medieval que, segons sembla, va pertànyer a la confraria de Sant
Narcís de Girona. De forma més agrupada, a peu de carretera, hi ha els masos de Can Figueres,
Can Font i Can Moner, alguns d'aquests molt restaurats en l'actualitat. Resulta especialment
interessant la capella dedicada a la Verge dels Dolors del segle XIX adossada a la façana
meridional de Can Moner.

Dades històriques

Accés
Condició actual

< ENRERE

Segons Mn. Constans l'origen del veïnat és medieval, atès que es documenta el mas de Can
Bofí de la Torre ja al segle XIV. La tipologia arquitectònica de moltes masies certifica un origen
en època medieval. El paratge de Martís és ric en troballes arqueològiques i prehistòriques:
la cova Mariver i la cova sepulcral de les Encantades de Martís.
Veïnat de Martís. Al km 6 de la carretera Banyoles a Esponellà.
Veïnat. Visitable
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VEÏNAT DE LES ANGLADES
Tipologia
Època

Descripció

El veïnat, situat a la banda dreta del riu Fluvià, està format per una dotzena de cases que
formen un petit nucli i una dotzena més que estan més disseminades per la zona. Destaquen
Ca l'Anglada al centre del veïnat, amb moltes remodelacions fetes al llarg dels anys. Can Prat
i Ca n'Anglada Vell són, com Can Anglada i Ca Prat o Can Sot, masies que conserven encara
elements constructius i tipologies tradicionals de les masies, com ara el teulat a dos vessants
i les finestres amb dintell i porta emmarcada o bé amb arc de dovelles. Cal esmentar altres
cases com: Mas Bardera, Can Pascol, Cal Sabater, Can Ribes, Mas Ferran, etc. Al veïnat són
meritòries les restes de l’antic castell de Vilert situades al costat de Can Sot, de les quals es
conserven poquíssims elements, com ara algunes fileres de carreus de pedra i una cisterna
avui tapiada. També cal citar un pont que uneix Ca l'Anglada i Can Sot, construït el 1926 per
la família Anglada.

Dades històriques

Segons Josep Clavaguera, el nom del veïnat prové de dues masies del mateix veïnat que
s’anomenaven Anglada i d’aquí que s’anomenés les Anglades. La primera menció de la menció
de la família Anglada es remunta al segle XIII. A principis del segle XX tenia 37 edificis i 118
habitants; era el veïnat més important d’Esponellà, tot i això no té capella ni església. Se
suposa que al castell hi podia haver hagut alguna capella però actualment no n'hi ha cap
testimoni. Antigament dins del veïnat i segons un estudi d’Arnau Ferrer i Anglada, la casa Sot
havia estat la masia més important. El seu declivi va fer que Ca l’Anglada en prengués el relleu.

Accés

Veïnat de les Anglades. Seguir la carretera en direcció a Bàscara. Passat el poble de Vilert, a
1 km hi ha un trencall a mà dreta que indica el veïnat de les Anglades.
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VILERT
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Conjunt
segle IX i posteriors

Descripció

El nucli de Vilert fa referència a les cases que es van anar construint al voltant de l’església
d’origen romànic de Santa Maria. El nucli es troba en la vora dreta del riu Fluvià. El conformen
bàsicament la plaça del poble, el carrer del Riu, el carrer de la Font i el carrer del Sud. Al
carrer d’entrada del poble, del Sud, hi trobem can Clavaguera, casa restaurada amb la pedra
repicada. A la plaça, Cal Fuster, Cal Pastor, Can Cebrià i l’antiga rectoria. Al carrer del Riu,
Can Calic, Cal Ferrer Nou i Can Jaume, i al carrer de la Font, cal Carreter. Totes les cases
anomenades han estat restaurades; la majoria conserven les obertures: els badius, les finestres
amb llindes i les portes emmarcades. Cal destacar un passatge amb arc escarser i cobert amb
volta de llunetes que porta a l’església de Santa Maria. Al seu davant un edifici on encara es
conserva el grafit: "Edifici incautat CNT i FAI". A migdia hi ha el cementiri del poble i al costat
la capella de Sant Esteve.

Dades històriques

El poble de Vilert és d’origen romà. Les primeres notícies que se'n tenen fan referència al
poble en dependència al monestir de Sant Esteve de Banyoles. Els reis francs van cedir als
monjos del monestir de Banyoles jurisdicció sobre territoris més allunyats, entre altres
s’esmenta Vilert, on es construí el segle IX una església dedicada a Santa Maria. En el poble
existia un castell medieval del llinatge Vilert documentat des del segle XIII. Al segle XIV entre
la fam i la pesta, el poble de Vilert va quedar gairebé despoblat. De mica en mica es va tornar
a habitar i a partir del segle XVI va prosperar, tot i que el 1648 torna a assolar una altra pesta
que torna a reduir considerablement la seva població. Actualment el nucli de Vilert està habitat
i la majoria de cases han estat reformades. Molts dels noms de les cases corresponen als
oficis dels qui hi havien viscut, com Cal Carreter i Cal Fuster. Altres, com Can Clavaguera
havien estat hostal de pas de molts viatgers.

Accés

Nucli urbà. Vilert. Seguir la carretera que va de Bàscara a Esponellà, en direcció a Bàscara. A
mà esquerra, hi ha el poble de Vilert ja indicat. És necessari aparcar el cotxe a la plaça del poble.
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CAN BOFÍ DE LA TORRE
Tipologia
Època
Descripció

364
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Arquitectura militar. Masia fortificada
segle XIV-XVIII
Masia de planta trapezoïdal, coberta
a dos vessants i dos pisos amb torre
defensiva en el seu angle nord
oriental. Sembla tenir diferents fases
d'edificació, amb les estructures més
antigues en el seu costat de migdia.
La masia és precedida d'un portal
amb fornícula on hi ha col·locada la
imatge de Sant Narcís en un plafó de
ceràmica. El seu arc escarser de dovelles té
inscripció commemorativa gravada (SEGLENARCISSUSEGLEM.). La façana sud del mas té una porta forana
d'impostes convexes i dintell d'una sola peça. Damunt hi ha una
finestra de reminiscència medieval. En el costat lateral hi ha una notable finestra amb espitllera.
La seva llinda és arquejada i mostra un arc conopial en baix relleu. L'ampit és motllurat. La
façana oest té una gran varietat d'obertures, producte de les diferents èpoques d'edificació.
Hi destaca una finestra geminada amb arcs de mig punt. Una segona finestra de dintell té
impostes convexes. Per altra part, la façana nord conserva una finestra de llinda amb arquet
conopial incís i rosella en relleu.
A l'interior es troba l'escala de pedra originària feta amb graons d'una o dues peces de travertí.
En la primera planta s'ubica la sala amb un interessant sostre cassetonat de relleus octogonals
d'estuc. En les habitacions aquests relleus són de tema floral amb caps d'àngels. En la resta
de la casa hi ha altres motius figuratius en estuc. Cal destacar que un gran nombre de finestres
conserven els festejadors. La torre és de planta quadrada i coberta als quatre vents. En els
murs són agrupades diverses espitlleres de tir.
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Dades històriques

La masia, segons Mn. Constans, és citada ja l'any 1320. Els elements arquitectònics conservats,
en tot cas, semblen confirmar el seu origen medieval. Segons els propietaris la casa va
pertànyer a la confraria de Sant Narcís de Girona. Probablement el segle XVIII fou aixecat el
portal d'estil barroc amb la fornícula que conté l'estàtua de Sant Narcís en actitud de benedicció.
En l'arc del portal també hi ha gravada una inscripció commemorativa d'aquest sant.

Accés

Veïnat de Martís de Dalt. En la carretera d’Esponellà, la masia és visible a peu de carretera.
Un camí sense asfaltar condueix en cotxe fins a la seva entrada, a menys de 100 m.

Condició actual
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Habitatge. Visitable només exterior
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CASTELL D'ESPONELLÀ
Tipologia
Època

366

Arquitectura militar. Castell
segle XI-XV i posteriors

Descripció

El castell es troba en l'actualitat en
ruïnes. Tot i això, hi podem veure
dos, o potser tres, recintes emmu
rallats. El costat nord-oest, la part
més elevada del castell, sembla ser
la més antiga. Hi destaca una gran
torre de planta quadrada. Recentment
aquesta ha estat excavada i restau
rada. S'ha posat al descobert el seu
paviment de còdols, com també les restes de la seva porta posterior d'accés. Els treballs
d'excavació recents, un cop trets els nivells d’abandó del castell, han permès delimitar un grup
d'àmbits de la part alta del castell. S'ha excavat també una cisterna dins el recinte. Una segona
torre es troba en la part baixa del castell. És de planta semicircular i conserva una espitllera
de tir. Era accessible per un pont que salva un petit fossat. En el costat de tramuntana podem
resseguir un llarg pany de muralla, segurament d'època medieval. Per la banda de migdia la
muralla podria haver estat ampliada, o bé reformada. Un seguit d’espitlleres pensades per a
armes de foc semblarien provar-ho.

Dades històriques

En la segona meitat del segle XI es té constància de l’existència d'una torre o força de la família
Creixell. El segle XII la jurisdicció era de la família Palera. Guillem de Palera a mitjan segle
XIII va reedificar el castell amb la llicència del rei Jaume I el Conqueridor. El 1377 el rei Pere
el Cerimoniós va vendre la jurisdicció i la fortalesa al seu metge Guillem de Coltaller, que erigí
un castell termenat. El segle XIV el castell passà a mans de la família Corbera, i cap el segle
XV era dels Campllong i dels Desplà. El 1552 la família Aytona adquireix el castell d'Esponellà.
A principis del XVIII el castell pertanyia als Berart. Carles d’Àustria, el 1707, crea el títol de
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baró d'Esponellà. El 1788 el títol és dels Fluvià de Girona. Els Fortuny són els actuals barons.
Dins el recinte del castell es té constància d'una capella dedicada a la Mare de Déu de
l'Esperança. Segons una llegenda popular, el dia de Tots Sants de 1647 fou mort el rector
d'Esponellà, d'un tret d'escopeta, pel senyor del castell mentre aquest deia missa.
Accés
Condició actual

< ENRERE

Element disseminat. Esponellà. En direcció a Esponellà, un camí a mà dreta senyalitzat i sense
asfaltar, condueix fins al castell, a 200 m.
En ruïnes. Visitable
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TORRE DE VIVET
Tipologia
Època

368

Arquitectura militar. Masia fortificada
Medieval i posteriors

Descripció

Antiga masia fortificada situada al nord del veïnat
de les Caselles. Està formada per diferents cossos
afegits a un de central que han modificat la seva
fisonomia original. A l’oest, el cos principal té
annexionat un cos de planta rectangular amb
teulat a dos vessants i al costat est s’hi troba
l’actual masoveria. El teulat del cos principal és
a un sol vessant encarat de sud a nord. La façana
de migdia, molt modificada, consta de planta baixa
i dos pisos mentre que la façana de tramuntana
només té planta i pis. Les obertures, algunes
molt reformades o de nova factura, estan emmarcades amb pedra i amb ampits motllurats.
Alguna finestra té una data inscrita a la llinda. A la façana oest hi ha un contrafort i una antiga
porta d’entrada amb arc de mig punt de dovelles. Al costat nord-est de la masia s’hi troba
l’ermita de la Trinitat, que té una porta de dintell arquejat damunt la qual s’hi llegeix "1650".

Dades històriques

La masia, amb una torre al costat, havia estat un mas senyorial medieval. A partir del segle
XIV es documentada la família Corts. Aquest llinatge fou ennoblit pel rei Ferran el Catòlic a
principis del segle XVI. Les famílies Corts, Palol, Vivet, de Códol, de Travy i del Pozo, entre
d'altres, han habitat el mas. Damunt d'una finestra de la masia hi ha l'any "1694" i a la porta
la data "1802". Existeix documentació gràfica del mas on és encara possible veure-hi l’antiga
torre circular avui restaurada. Durant el segle XVII es va construir la capella de la Trinitat. Fou
Estefania de Raset, dona de Francesc de Vivet, que va fundar la capella.
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Veïnat de les Caselles. Seguir la carretera en direcció a Bàscara. Una vegada passat el poble de
Vilert, cal trencar a mà esquerra i travessar el Fluvià pel passadís. Llavors tornar a trencar a
l’esquerra i a 300 m es veu la masia a mà dreta, amb l’ermita restaurada al seu costat.
Habitatge. Visitable només exterior
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CAPELLA DE LA VERGE DELS DOLORS
Tipologia
Època

Descripció

Capella adossada a Can Moner de planta rectangular d'una sola nau amb coberta a un sol
vessant. La façana principal té una finestra allargada amb arc, la façana lateral un ull de bou
oval. Ambdues obertures mostren vitralls de l'artista escocès C. Bannerman. El campanar és
de perfil curvilini i conserva la campana originària de 1883. La porta d'accés és amb dintell i
fou feta amb carreus de travertí. A l'interior, la nau és separada del presbiteri. El paviment és
de totxo. En el presbiteri perdura l'altar originari de fusta pintada. Dins una fornícula decorada
és emplaçada la imatge de la Mare de Déu dels Dolors. En les parets laterals hi ha gravats
francesos del segle XIX sobre les diferents estacions del Via Crucis. El petit confessionari de
fusta és de l'època i ha estat restaurat.

Dades històriques

La capella fou consagrada el 1883 pel bisbe de Girona Tomàs Sivilla i Gener a l'advocació de
la Mare de Déu dels Dolors. La campana és originària i fou fabricada a Girona pel mestre Esteve
Puig. Va ser batejada com a "Josefa" i fou col·locada el mateix any de la consagració. La imatge
de la Mare de Déu , a l'altar, és també del període i ha estat restaurada als darrers anys. El
petit confessionari de fusta és també antic, com l'altar de fusta pintat. El 1986 la capella fou
restaurada i s'hi introduïren nous elements litúrgics per tal de recuperar la seva fisonomia
originària. L'artista escocès Charles Bannerman va dissenyar-ne els dos vitralls. En el primer
hi ha el colom de la Pau i en el segon hi ha Sant Martí, que rememora el topònim del veïnat:
Martís.

Accés

Veïnat de Martís de Dalt. En direcció a Esponellà, es troba a final del pla de Martís a mà
esquerra. És a peu de carretera.
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Capella particular. Visitable només exterior
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CAPELLA DE SANT ESTEVE
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura religiosa. Capella
segle XIV-XIX

Capella de planta rectangular orientada a llevant. S’hi
accedeix pel lateral a través d’una porta amb arc de mig
punt de dovelles. L’interior és de dimensions reduïdes,
coberta amb volta de canó. Les parets són de guix i pintades
imiten plaques de marbre de diferent coloració. Hi ha
elements decoratius estucats. L’altar està compost per
una petita fornícula on antigament es col·locava el retaule,
amb dues columnes d’ordre corinti a cada costat; al damunt
hi ha un entaulament i fris decorat i tres arquets. A l’extrem
de ponent un ull de bou il·lumina l’interior.

Dades històriques

La capella de Sant Esteve era propietat de la casa veïna, Can Batlle. Es parla de l’existència
de la capella al segle XIV (1365) tot i que va ser reformada, tal i com està escrit a l’altar de la
capella, al segle XIX ("Renovat 1860"). Antigament hi havia hagut un retaule del 1560 que
presidia l’altar; als anys 50 els propietaris de la capella el van fer retirar. Hi havia 3 taules, al
mig Sant Esteve i a banda i banda Santa Margarida i Sant Sebastià.

Accés

Nucli urbà. Vilert. En direcció a Bàscara, cal trencar a la carretera on s'indica Vilert. Es pot
aparcar a la plaça del poble i anar a la capella a peu.

Condició actual
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Particular. Visitable només exterior
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ERMITA DE SANT MIQUEL DE CENTENYS
Tipologia
Època
Descripció

Ermita de planta rectangular, formada per una sola nau amb
l'absis adossat al mur de llevant i sense sobresortir de la nau.
L'edifici és d'una gran senzillesa; a la façana principal trobem
les úniques obertures de l'ermita. La porta d'entrada és qua
drangular amb llinda i de gran senzillesa, a l'eix de la porta hi
ha una petita finestra bisellada i corona l'edifici un senzill
campanar de cadireta d'una sola obertura. Els carreus són
irregulars i de petites dimensions, llevat a les cantonades, que
són de dimensions més grans i ben escairats.

Dades històriques

L'ermita de Sant Miquel, la trobarem documentada per primera vegada l'any 1538, en el
testament d'Antoni Pijoan. Aquest deixa una almoina a l'ermita que serà administrada per la
família Pijoan, tal com ens indica un document de l'any 1557.

Accés

Element disseminat. Al km 5 de la carretera d’Esponellà en direcció a Figueres es troba el
trencall de Centenys. A 700 m hi ha una petita cruïlla de tres camins, cal seguir el de mà
esquerra i a 200 m trobarem l'ermita de Sant Miquel.
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ESGLÉSIA DE SANT CEBRIÀ D'ESPONELLÀ
Tipologia
Època

Arquitectura religiosa. Església
segle XII-XIII i posteriors

Descripció

Església d'origen romànic molt
modificada en segles posteriors.
En origen tenia una sola nau amb
volta apuntada i absis semicircular:
L'absis fou modificat en època
barroca. Damunt l'absis hi ha un
comunidor amb les seves obertures
orientades als quatre vents. La
portalada romànica és composta
per tres arquivoltes en degradació
i timpà. Posteriorment fou reformada amb un afegitó: un guardapols ornamental d'estil gòtic
amb frondes i acabat amb un floró central. A banda i banda del guardapols, hi ha dos escuts
dels senyors del castell. El primer és dels Corbera, amb la figuració d'un corb en relleu, i el
segon dels Desplà. La llinda de la porta té un característic arc conopial motllurat. La ferramenta
clavada en els batents de la porta és de tradició romànica. Damunt la portalada ha perdurat
una finestra romànica de doble esqueixada amb arc adovellat. El segle XVI s'alçà una nova
torre campanar amb obertures als quatre costats. La cúpula del campanar hauria estat
enllestida el 1919 o el 1920. L'església fou objecte d'altres reformes. Cal remarcar que fou
construïda en el costat sud una nau lateral amb voltes de crugia i que s'afegí, al costat contrari,
una capella lateral. A l'entrada fou bastit el cor.

Dades històriques

La primera notícia que tenim de la basílica d'Esponellà data del 25 de febrer de 925 amb motiu
d’un judici celebrat en "villa Sponayano". El judici repercutia en la disputa d’uns terrenys de
Bàscara que pertanyien al Bisbe Guiu de Girona. Probablement el segle XV les famílies nobles
Corbera i Desplà van reformar la portalada. Els escuts nobiliaris, a banda i banda de la
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portalada, testimonien aquesta reforma dels senyors del castell. Damunt l'absis, hi ha un
comunidor o reliquier. Aquesta curiosa construcció fou usada per exorcitzar el mal temps en
cas de perill en temporada de collita. Exemples similars de comunidors ubicats damunt la
capçalera es localitzen en la comarca del Baix Empordà: a Peratallada i a Fontanille. L'artista
escocès Charles Bannerman va dissenyar un dels vitralls de l'església de Sant Cebrià.
Accés
Condició actual
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ESGLÉSIA DE SANT ISCLE DE CENTENYS
Tipologia
Època

Arquitectura religiosa. Església
segle XII-XVIII

Descripció

Església de nau única de planta rectangular
amb absis semicircular. A la nau de tramun
tana hi ha adossades dues capelles laterals.
Destaca el gran campanar de torre quadrada
i
de grans dimensions que trenca amb
l'harmonia del conjunt de l'església. La façana
és d'una gran senzillesa amb una porta
d'entrada rectangular emmarcada per un arc
de mig punt en degradació. L'exterior de l'absis
està mancat de decoracions, únicament des
taca la finestra de doble esqueixada al centre;
la mateixa tipologia de finestra també es troba al mur de migdia, i sobre la porta d'entrada.
Al mur de l'epístola, sobre la cornisa, hi ha un cos sobrealçat de factura moderna amb una
galeria de finestres. Llevat del mur de tramuntana, actualment arrebossat, en la resta del
parament es poden percebre les filades de carreus regulars.

Dades històriques

L'església de Centenys, ubicada dins el nucli, està dedicada a Sant Iscle. L'actual edifici data
de la segona meitat del segle XII. Posteriorment s'hi han anat afegint cossos, les capelles
laterals, una sagristia, que es va enderrocar amb la restauració de l'any 1989 i el campanar,
obra del segle XVIII. El primer document on surt referenciada l'església de Sant Iscle data de
l'any 1001; en aquesta època pertanyia al monestir de Cuixà. L'any 1017 ja era propietat del
monestir de Banyoles. El 1388 s'estableix a l'església la confraria de Sant Valentí. Durant la
Guerra del Francès, l'església és saquejada. En un document de l'any 1814 es troba la relació
de tot allò que hi mancava després de la guerra. En aquest mateix moment l'església es va

< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ESPONELLÀ

ÍNDEX

375

< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

veure ampliada amb finalitats defensives; en aquest procés es va sobrealçar la nau. Cal destacar
la làpida que es conserva a l'interior de l'edifici de l'any 1331 la qual informa que Joan Mitjavila,
mercader de València, de família originària d'aquesta parròquia, paga una custòdia de plata i
funda una làmpara votiva.
Accés
Condició actual
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ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE VILERT
Tipologia
Època

Arquitectura religiosa. Església
segle XI i posteriors

Descripció

L'església d’origen romànic és de planta
rectangular amb una nau central acabada
en absis semicircular. A l’exterior, la cap
çalera mostra dues absidioles laterals.
L’església va ser ampliada a migdia amb
una nau lateral coberta amb voltes de
creueria d’estil gòtic. A tramuntana de la
nau central foren obertes dues capelles laterals. Destaca una torre campanar de base quadrada
amb obertures de punt rodó a cada costat. La portalada té una porta amb llinda d’arc conopial
i queda emmarcada amb un arc de mig punt adovellat. En el timpà hi ha una inscripció de l’any
1526. L’interior de l’església està molt reformat, el terra és nou. La nau central evidencia una
coberta de volta de canó.

Dades històriques

L’església de Vilert ja s’esmenta en documents dels segles IX i X. Era una de les possessions
del monestir de Banyoles. El segle XI l’església constava d’una nau amb volta de canó. Al segle
XVI es va ampliar amb la portalada, la nau de migdia que fou sobrealçada i el cor. La torre
campanar fou obra del segle XIII. A principis del segle XX fou reformada.

Accés
Condició actual
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CREU DE TERME DE MARTÍS
Tipologia
Època
Descripció

Creu de terme de pedra damunt d'un pilar assentat en una base circular esglaonada de pedra.
La base és composta per tres cossos circulars de pedra de travertí. El pilar de sorrenca grisa
és de secció octogonal i medeix 230 cm d'alçada. El capitell de pedra de mostra tres motllures
pronunciades, dues d'elles en bossell. Damunt s'erigeix la creu llatina. En el seu anvers hi ha
figurat un crucifix, i en el revers, la Verge Maria amb el Nen.

Dades històriques

La creu fou destruïda durant la Guerra Civil espanyola. Les seves restes originals es troben
en el Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles. La creu actual és una reproducció emplaçada
en el seu lloc originari.

Accés

Veïnat de Martís de Baix. En la carretera d’Esponellà, s'ha d'agafar un trencall a l'esquerra
que senyalitza el veïnat de Martís. A 250 m hi ha, a mà esquerra, un camí sense asfaltar. Des
d’aquest camí la creu és a un centenar de metres.

Condició actual
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FONT DE BEU-I-TAPA
Tipologia
Època

Element constructiu. Font
1700

Descripció

La font està situada al costat de migdia del riu Fluvià. Al final del carrer de la font de Vilert hi
ha unes escales que condueixen a la font de Beu-i-Tapa. Aquesta font està encarada a
tramuntana, és a dir, al riu. El frontal és un mur de pedra. A la part superior hi ha inscrit en
un carreu el nom de "beu i tapa 1830".

Dades històriques

Els cartells que indiquen la ubicació de la font la citen de l’any 1700. Al damunt de la font, la
inscripció és de l’any 1830. El motiu del nom de la font és perquè al broc de la font hi ha un
tap de ferro que no deixa sortir aigua. Quan es treu el tap apareix l’aigua, llavors es pot tornar
a tapar i queda la font seca altra vegada. D’aquesta manera s’aprofita l’aigua de la mina, que
no és gaire abundant.

Accés

Nucli urbà. Vilert. Per arribar fins a la font s'hi ha d'anar a peu perquè hi ha escales d'accés.
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FORN DE CAN MASDEMONT / FORN DE CAN CASANOVA
Tipologia
Època
Descripció

Forn ubicat al costat de Can Masdemont. El forn es construeix aprofitant el pendent del turó.
S'orienta al nord. La part frontal mostra un mur de pedra. A cada costat hi ha un contrafort
de pedra per fer contrapès al turó on s'ubica; a la part superior hi havia les graelles destinades
a la cocció de les rajoles. Hi ha dues boques fetes amb arcs de totxo, que són emmarcades
amb una arcada de pedra.

Dades històriques

El forn es va acabar de construir el setembre de 1871, i era destinat a la fabricació de rajols.
S’ha trobat un document que així ho corrabora a l’arxiu de Can Llobera d’Orfes: "El mes de
setembre de 1871 s’acabà de construir un forn de rajoleria, davant del mas Masdemont de
Vilert, per buidar i construir el forn i replanar l’era per extendre els rajols i teules; va costar
66 lliures i 8 rals" .

Accés

Element disseminat. Veïnat de les Anglades. Seguir la carretera en direcció a Bàscara. Un
quilòmetre després del trencall del veïnat de les Anglades, hi ha un trencall a mà dreta que
porta a Can Masdemont, una casa particular.

Condició actual
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PONT D'ESPONELLÀ
Tipologia
Època

Element constructiu. Pont
segle XIV-XV i posteriors

Descripció

Pont format en origen per sis arcades de pedra amb una longitud de 156 m i 16 m d'alçada
damunt del nivell del riu Fluvià. Els arcs eren tots semicirculars, a excepció de l'arc més
oriental que és rebaixat, possiblement producte d'una reforma posterior. El gran arc central,
ara substituït per una estructura metàl·lica; tenia 36 m de llum. Els dos potents pilars centrals
tenen estreps de secció triangular. La fàbrica medieval del pont és visible en la seva base, on
hi ha diversos signes de picapedrer. Cal fer notar que un pilar, el que hi ha entre el primer i
segon arc, és perforat. Es tracta de dos orificis que permetien el pas i la canalització de l'aigua
cap a un antic molí medieval.

Dades històriques

La primera notícia que tenim del pont és de l'any 1392. Sibil·la de Vilademuls, que tenia
jurisdicció sobre la vila d'Esponellà, n'ordenà la construcció aquell mateix any. Aquesta obra
viària de gran magnitud fou finalitzada el 1442 en temps de Margarida de Corbera, senyora
d'Esponellà i del seu castell. En el pont hi fou establert el dret de pontatge, a excepció dels
habitants d’Esponellà, de Merlant i de Porqueres que es veien afavorits "ab motiu de haber
treballat en la fabrica de dit Pont". La inscripció amb data de 1442 es trobava originàriament
encastada en l'arc major del pont fins que la seva part central fou volada a finals del segle
XVIII. El 2 de desembre de 1794 el marquès de las Amarillas va donar l'ordre de volar el pont
per tal d’impedir el pas de l'exèrcit francès. El gran arc central de 36 m de llum va ser destruït
i moriren en l'explosió quatre persones. Els anys 1900-1903 la Diputació de Girona va iniciar
la reconstrucció de l'antic pont medieval. La llum de l'arc central fou salvada per un tram
d'estructura metàl·lica de 39,92 m de llargària. Malauradament, el pont fou volat novament
el 1939 durant la retirada de l'exèrcit republicà. L'exèrcit nacional va restituir el tram esfondrat
entre els mesos de setembre i novembre del mateix any. És l’aspecte actual del pont.

Accés

Nucli urbà. Esponellà. Pont damunt del riu Fluvià situat a sota el poble d'Esponellà, a peu de
carretera.
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PONT DE MARTÍS
Tipologia
Època
Descripció

Pont de pedra d'una sola arcada amb dos passos d'aigua laterals i simètrics, de forma
rectangular de 80 cm d'amplada. L'arc de mig punt de 2,5 metres de llum és format per dovelles
irregulars de calcària. L'arc és assentat damunt l'aflorament de travertí d'Espolla. La via
damunt del pont té una amplada de 2,7 metres i conserva la pavimentació de còdols de riu.
La barana, feta de grans lloses rectangulars, té una alçada variable de 40-45 cm. L'obra és
bastida amb pedruscall calcari unit amb abundant argamassa.

Dades històriques

No es tenen notícies concretes sobre aquest pont. El pont es troba al costat de la creu de Martís
que fou col·locada a l’època medieval. Per tant, el camí pel pla de Martís ja hauria existit com
a mínim en aquest moment.

Accés

Veïnat de Martís de Baix. En la carretera d’Esponellà, cal agafar un trencall a l'esquerra,
asfaltat, que indica el veïnat de Martís. A 250 m es troba a mà esquerra un camí sense asfaltar.

Condició actual
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Fontcoberta, amb una extensió de 17,47 Km2, està situat a la zona central de la comarca.
Fa límit amb bona part dels municipis: Banyoles, Cornellà, Esponellà, Vilademuls,
Porqueres i Serinyà.
La riera Garrumbert drena el terme en un recorregut de nord a sud, així com la riera
Vall-llobera, fins a portar les seves aigües al Terri, ja en terres de Cornellà. La xarxa
de carreteres locals li permet una bona comunicació amb Vilavenut, el segon principal
poble del municipi, i també amb diferents nuclis de Vilademuls. La carretera BanyolesFigueres, amb enllaç amb la variant, és la principal via de comunicació.
Fontcoberta ha estat el municipi del Pla de l’Estany que ha tingut un creixement més
elevat. Ha passat dels 500 habitants del 1970, als 1.179, segons el cens de 2003. Aquest
fort increment fou motivat pel naixement i posterior desenvolupament de la urbanització
de Melianta i la zona industrial.
L’església parroquial de Sant Pere i Sant Feliu va ser consagrada l’any 917 pel bisbe
Guiu. En aquest antic document ja apareixen citats el veïnat de Figueroles i el de la
Farrès, i s’anomenen alguns masos, com el Mas Freixenet. L’església de Sant Feliu
tot i les reformes que ha sofert al llarg dels segles, ha mantingut part de la seva
estructura romànica, tal i com ho desmostren els arquets llombards de la façana
principal o la torre campanar.
El veïnat de la Farrès, amb la capella romànica de la Mare de Déu de la Font, conserva
a més a més històriques i notables construccions com Can Jan de la Farrès, la Torre,
Ca l’Estarriola... que formen part del patrimoni monumental d’aquest terme.
Santa Caterina d’Espasens manté part de la seva factura romànica de començament
del s. XII i està situada al costat de les actuals ruïnes del que fou casa forta dels
senyors d’Espasens.
L’església de Sant Sadurní de Vilavenut, esmentada en documents de l’any 1209, es
va refer sobre l’antic romànic, durant el s. XVIII i XIX. Tant l’absis com la ferramenta
de la porta conserven les seves arrels romàniques.
Sant Bartomeu de Torres, que forma part d’una propietat privada, és una ermita
romànica del s. XII, d’una sola nau amb absis semicircular.
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CA L'ANGLADA
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XVIII

Masia amb teulada a dues vessants i planta rectangular assentada en el pendent. Té tres
plantes i mostra diverses edificacions annexes. La façana principal és orientada cap al nord
est. La porta forana de la façana principal és d'arc de mig punt de dovelles de travertí de tall
irregular. Damunt hi ha una finestra de llinda gravada (“1752”). En la mateixa façana trobem
una finestra amb dintell i l’any gravat (“1748”). En la façana sud-est és meritòria una finestra
de llinda de calcària amb mascaró esculpit en relleu. Refigura un bust d’àngel. S'hi poden
veure un conjunt de badius tapiats i la teula pardalera. Els carreus angulars són de pedra ben
tallada. A l'entrada de Ca l'Anglada identifiquem la boca d'un trull. A l'interior, la sala és de
forma rectangular i hi perduren les grans bigues de roure i la tramada de fusta. La galeria est,
accessible des de la sala, conserva el seu paviment de rajoles de la segona meitat del segle
XVIII. En una rajola hi ha incís un vaixell. En el centre de la galeria hi ha el brocal motllurat
del pou. El seu cobert mostra diverses rajoles pintades, on es poden veure inscripcions i dates.
La pallissa de l'era té dos pisos i coberta a dos vessants.

Dades històriques

La majoria d'inscripcions documentades en la masia són del segle XVIII. S'ha de suposar que
la masia de Ca l'Anglada fou reformada molt probablement dins el segle XX.

Accés

Element disseminat. En la carretera de Fontcoberta, passat el poble. A mà dreta, en direcció
a la urbanització de Melianta, cal agafar un camí sense asfaltar. A prop de 800 m es troba
aquesta masia.
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CA L'ESTARRIOLA
Tipologia
Època
Descripció

Masia de planta de dos cossos amb el carener paral·lel a la façana principal. Té planta baixa
i pis. La façana principal té una porta d’entrada amb dintell i impostes corbades. Algunes de
les finestres han estat tapiades, d’altres han estat obertes en època més recent. Destaquen
dues finestres tapiades amb llinda i impostes corbades de reminiscència medieval. Al costat
de ponent hi ha una estructura adossada a la casa que correspon a una modificació recent. A
l’interior hi ha l’habitatge en un primer pis, amb la sala, ubicada damunt la porta d’entrada i
amb el sostre amb cairats de fusta. La planta baixa mostra voltes d’aresta.

Dades històriques

Els primers documents que fan referència a la família Estarriola daten del 1017. Els documents
conservats encara per la família en relació amb la propietat daten del 1495. Es tracta d’un
contracte emfitèutic on apareixen les condicions de treball de la terra. El mas ha anat passant
de pares a fills conservant sempre el cognom Estarriola. El mas antic segurament era una
petita construcció rectangular d’època medieval, que al llarg dels anys s’ha anat ampliant fins
a tenir l’estructura actual.

Accés

Veïnat de la Farrès. Passat el nucli de Melianta i en direcció a l'est, cal continuar recte deixant
la carretera de Fontcoberta a mà esquerra i agafant el camí de la Farrès. La casa es troba a
l’inici del veïnat de la Farrès.

Condició actual
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CA L'ORIOL
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XV-XX

El conjunt de Ca l'Oriol està format per dues cases: Ca l'Oriol i Ca l'Oriol Petit. Ca l'Oriol és
la primitiva masia de planta rectangular amb ampliacions laterals posteriors. La casa està
formada per planta baixa, pis i golfes. A la principal trobem dues portes de mig punt amb
dovelles. Al primer pis es conserva originària una finestra d'arc conopial de reminiscències
gòtiques. A la part superior es troben les restes d'un antic matacà. Les golfes formen una
àmplia galeria oberta frontalment els cairats de la qual són sostinguts per pilars. Ca l'Oriol
Petit està format per planta baixa, primer pis i golfes. A la façana principal destaca la gran
porta d'entrada de línies sinuoses. Cal remarcar els dos balcons laterals arquejats amb els
seus elements decoratius de forja.

Dades històriques

El primer document que ens parla de Ca l'Oriol data de l'any 957 i surt documentat com
"eremitanos". Més endavant se l'anomenarà Mas Ermedàs. Les obertures de la façana principal
són obra del segle XV, amb un marcat caràcter gòtic. En aquesta primera etapa de la història
de Ca l'Oriol era una explotació agrícola vinculada al monestir de Banyoles. Als voltants de
l'any 1900 Josep Llimona compra la finca de Ca l'Oriol. Anys més tard, el 1905, construeix una
nova casa al costat de l'antic mas; s'anomenarà Ca l'Oriol Petit. La casa, d'estil modernista,
serà aixecada pel mestre d'obres Francesc Aradas sota els consells estètics del mateix Llimona.
La família Llimona va passar llargues temporades a la casa fins que el 1924 va vendre la finca.

Accés

Element disseminat. Fontcoberta. Passat el nucli de Puigpalter, en direcció a Fontcoberta, es
troba un trencall a mà esquerra que porta fins al Mas Oriol.

Condició actual

< ENRERE

Habitatge. Visitable només exterior
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CAN FARES
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XIX

Gran casa pairal de planta quadrada, amb coberta als quatre vents, amb planta baixa, dos
pisos i golfes. La façana principal és a migdia . Hi destaca la porta forana d'arc rebaixat amb
escut central figurat de la família Fares. La porta és feta amb carreus motllurats de pedra
calcària grisa. A cada costat de porta hi ha simètriques dues finestres quadrades de pedra
calcària. A la primera i segona planta són alineades, de forma simètrica i repetida, cinc grans
finestrals d'arc rebaixat i carreus de motllures. Les golfes mostren cinc obertures el·líptiques
de calcària. La cornisa és motllurada i amb mènsules de pedra triangular. Les cantonades de
la cornisa es projecten respecte de la façana amb una mena de garita. Els carreus angulars
mostren encoixinat. La resta de façanes mostren obertures de pedra calcària similars, d'arc
rebaixat o rectangulars, disposades de forma regular.

Dades històriques

Accés
Condició actual

392

FONTCOBERTA
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La casa pairal és de mitjan segle XIX. En l’escut de la porta forana hi ha escrit "Ramon Faras
1844" amb una figuració central d'una olivera, a més d'un jou i una arada. Ramon Fares fou
tinent coronel carlí i Josep Fares oficial de la 4ª companyia dels Miquelets de Girona.
Veïnat d’en Fares
Habitatge. Visitable només exterior

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX
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ENDAVANT >
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CAN FARES VELL / CAL MASOVER
Tipologia
Època
Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XV-XVI i posteriors
Masia de planta rectangular, de dos pisos i coberta a dos vessants orientada cap a migdia. En
la façana sud sobresurt una gran porta forana de grans dovelles. En la clau central de l'arc
s'hi troba una inscripció i una creu de simbologia protectiva. Damunt seu té una finestra
geminada d'estil gòtic d'arquets trilobulats amb guardapols, columneta i capitell. A tocar la
porta hi ha un pou amb brocal de pedra i columna. Els tres balcons del primer pis són de llinda
monolítica: la majoria tenen dates gravades dels segles XVII-XIX. En el pis superior, dessota
la coberta, hi ha cinc badius. En la façana de ponent hi ha diverses finestres amb any gravat
del segle XVIII, però de diferent tipologia. Dues són de dintell de sorrenca amb arquet conopial
incís. En la façana nord les obertures són totes elles de llinda. La majoria tenen dates incises.
La porta central del costat nord és de dintell d'una sola peça. En la façana est hi ha un portal
forà adovellat i una finestra de llinda amb ampit motllurat. A l'interior, en la planta baixa s'han
conservat dos arcs de mig punt de dovelles. Les voltes de la planta baixa són d'aresta. A la
primera planta hi ha dues interessants portes bisellades amb la llinda gravada amb dates de
“1747” i “1748”.

Dades històriques

Accés
Condició actual

< ENRERE

Can Fares Vell antigament era anomenada Can Parer, dins el veïnat de Prevadones, actualment
veïnat d'en Fares. Hi ha notícia d’un tal Pere Parer ja el 1221: el monestir de Sant Esteve de
Banyoles estableix a favor de Pere Parer i de la seva esposa Francisca de forma perpètua el
Mas Sabater. El 1407 el monestir de Banyoles absol de tot domini i servitud Francesc Vidal de
Parer. A les darreries del segle XV l'abat del monestir Francesc Xetmar estableix a favor de
Joan Parer el Mas Pasqual del veïnat de Prevadones. La inscripció del portal forà esmenta
Miquel Parer "me fecit" (em va fer) l'any 1575. Sabem que l'any 1583 Miquel Parer va sufragar
amb Joan Hospital la campana Major de l'església de Fontcoberta.
Veïnat d’en Fares
Habitatge. Visitable només exterior

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

FONTCOBERTA
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CAN GELADA / MAS HOSPITAL
Tipologia
Època

Descripció

Masia de planta rectangular i coberta a dues vessants amb un cos annex a la banda de llevant.
La masia té dues plantes. A la façana principal hi ha els elements més notoris. Destaca la
porta forana d’arc de mig punt feta de dovelles de travertí. Damunt i simètrica a la façana es
troba una finestra geminada amb columneta. A la banda de ponent d’aquesta façana hi ha dues
finestres de llinda amb carreus bisellats. La resta d’obertures són de llinda de pedra. El
parament és fet de pedra irregular, majoritàriament travertí d’Espolla. L’edifici de llevant
mostra una base atalussada. La majoria de les seves obertures es mostren de factura moderna,
tot i que es pot veure una finestra de llinda amb impostes corbes. La casa ha estat restaurada
i reformada als darrers anys.

Dades històriques

El veïnat de Figueroles és citat des de l’any 917 en l’acte de consagració del temple de Sant
Pere i Sant Feliu de Fontcoberta. La masia actual mostra elements arquitectònics d’època
medieval, tot i que la masia ha estat motiu de reformes en època posterior. Es pot llegir en una
inscripció gravada “Mateu Hospital 1766”. La casa de Can Gelada antigament era el veïnat de
l’Hospital i quedava dividida en tres masoveries: Can Trull al nord, Can Gelada al sud i Can
Carles a l’est. Actualment totes les cases formen una única propietat.

Accés

Veïnat de Figueroles. Agafar la variant en direcció a Olot, a la sortida del barri de Canaleta.
Immediatament trencar a mà esquerra per un camí sense asfaltar i continuar 300 m. Després
trencar a la dreta i a 1,5 Km s’arriba al veïnat de Figueroles.

Condició actual
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Arquitectura civil. Masia
s. XIV-XV i posteriors

FONTCOBERTA
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Habitatge. Només visitable a l’exterior.
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CAN GINEBREDA
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XVII-XVIII (aproximada)

Masia de grans dimensions, de planta rectangular irregular envoltada per un barri. El portal
del barri és de grans dimensions, de forma quadrangular amb una gran llinda monolítica i
voladís. Els murs presenten diversos tipus de parament; es pot observar restes d'un antic
arrebossat i carreus. A la façana principal hi ha la porta forana d'arc de mig punt amb dovelles.
La majoria d'obertures són quadrangulars i algunes encara conserven la llinda monolítica i
les pedres de descàrrega. Són bisellades amb ampit. En l’angle nord-est destaca un cos de
planta quadrada aixecat a la manera de torre. Té una coberta a un sol vessant.

Dades històriques
Accés

Condició actual

< ENRERE

No es tenen notícies sobre aquesta masia. En una finestra hi ha inscrita la data "1796".
Veïnat d’Espasens. Passat Vilavenut en direcció a Galliners, es troba un trencall a mà dreta
que indica l'església de Santa Caterina d'Espasens. A 100 m es troba un trencall també a mà
dreta que ens condueix fins a can Ginebreda, a 1.5 km aproximadament.
Habitatge. Visitable només exterior
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MAPA COMARCAL

CERCA
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CAN JAN
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XIV-XVI

Edifici de planta rectangular desenvolupada
en planta baixa i pis. L’estructura evidencia
diverses fases constructives. La coberta és a dos vessants, amb teulat àrab. A la façana de ponent hi ha
adossat un cos rectangular porxat amb un gran arc de
mig punt que dóna entrada a l’edifici. S’hi observa
l’arrancament d’un segon arc. En aquesta façana hi ha una finestra i una porta amb les impostes
corbes, d’acord amb l’estil medieval. Aquesta tipologia d’obertura es repeteix en la resta de
l’edifici. La façana de llevant conserva una finestra amb dintell i ampit motllurat. Té pedres
de descàrrega motllurades i ràfec. Les parets són de maçoneria en algun tram de carreus ben
tallats i col·locats i les obertures, amb llinda de pedra o bé de factura moderna.

Dades històriques

La casa, que actualment està ocupada pel museu de Fontcoberta des del 1997, és de les més
antigues del veïnat de la Farrès. El mas és citat el 1201 com a Mas Guau. La casa havia estat
habitada l’any 1462 per Jan Banejam, conegut per ser un remença que va ajudar a la causa
de la reina Joana Enríquez, quan era assetjada a Girona amb el seu fill Ferran. Per aquest
motiu, l’any 1481, a Jan Banejam li va ser atorgat el privilegi de generositat.

Accés

Veïnat de la Farrès. Des del nucli de Melianta, cal seguir la carretera en direcció a Fontcoberta;
s'ha d'agafar a mà dreta la carretera de la Farrès en direcció cap a l'est. Can Jan queda al mig
del veïnat de la Farrès.

Condició actual
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Equipament cultural. Visitable
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FONTCOBERTA
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Conjunt.
s. X i posteriors

Descripció

Veïnat agrupat entorn de l'església de Sant Feliu i Sant Pere, consagrada per primera vegada a
inicis del segle X. A migdia destaca la masia fortificada de Can Pujol, on la font coberta del seu
interior va donar origen al nom del municipi. Sobresurt majestuosa la seva torre annexa de planta
rectangular. La masia de Can Meric és de planta rectangular, a dos vessants, amb diversos
cossos afegits. A tocar l'església romànica de Sant Feliu i Sant Pere, es troba la rectoria de
Fontcoberta. Conserva una interessant reixa de forja i una escala d'accés en quart de cercle. Tot
i haver estat bastant reformada, conserva diverses obertures de dintell. Cal Ferrer o l'antic Cafè
és a davant de l'Ajuntament. L'edifici actual de l'Ajuntament fou rehabilitat l'any 1988. Té diverses
finestres de llinda originàries i un arc de dovelles a l'entrada. És meritòria la columna reutilitzada
que ha estat considerada com un dels pocs vestigis de l'antic temple romànic del segle X. Una
de les masies més interessants del veïnat és Can Valentí del segle XVII. Té dues plantes amb
golfes i coberta a dos vessants. Contrasten sobretot les seves portes i finestres de dintell, fetes
amb carreus bisellats de pedra calcària.

Dades històriques

El poble de Fontcoberta té un origen antic des que el 917 va ser consagrada la primera església
en honor de Sant Feliu i Sant Pere. En època medieval apareix citat de diverses formes: "Fonte
Cuberta", "Fonte Chooperto". Els masos més antics, però, anomenats en època medieval dins
el terme parroquial no es troben en l'actual nucli: Figueroles, Ermedàs (mas Oriol), Savarrés (la
Farrès), Estarriola, Freixenet, Salvatella, etc. Possiblement la masia més antiga del nucli i d’origen
medieval sigui la de Can Pujol, cognom que ja trobem en documents dels segles XIV i XV de
Fontcoberta. La resta de masies semblen ser d'època més recent. El Mas Valentí fou excavat
entre 1974-1976. Fou recuperat un conjunt nombrós de ceràmica catalana dels segles XVI –XVIII.

Accés
Condició actual

< ENRERE

Nucli urbà. Fontcoberta
Població. Visitable
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MAS FREIXENET
Tipologia
Època
Descripció

Antiga masia de planta rectangular amb diverses ampliacions posteriors. La masia està formada
per planta baixa i pis; la coberta és a dues aigües amb vessant a la façana principal. La porta
d'entrada és d'arc carpanell molt rebaixat amb dovelles; la resta d'obertures són quadrangulars
amb llinda monolítica i pedres de descàrrega. Algunes finestres encara conserven l'ampit.
Adossat a la façana hi ha el pou de forma circular. Els murs presenten diversos tipus de
paraments, carreus de pedra i pedra amb morter de calç. A l’alçada de la cabanya es pot
apreciar un parament de carreus ben treballats i disposats en filades. Els carreus s’assenten
directament sobre la roca. A l'interior de la casa destaquen els grans arcs de mig punt a la
planta baixa. Bona part de les parets interiors són de llosa.

Dades històriques

La primera referència històrica data de l'any 917, anomenat com “Villa Frexened”. Documen
talment es tornen a trobar referències de “mas Frexened” l’any 1017, en la butlla del papa
Benet VIII a favor del monestir de Banyoles. La majoria d’inscripcions de les llindes de la masia
corresponen als segles XVII i XVIII.

Accés

Element disseminat. Vilavenut. A 200 m de la carretera de Vilavenut cal trencar a l’esquerra.
Seguir per un camí de terra, a 1,5 km es troba aquest mas.

Condició actual
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Arquitectura civil. Masia
Incerta
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Deshabitada. Visitable només exterior
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MAS PLANELLS / CAN XALÓ
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XV-XVIII (aproximada)

Masia formada per diferents cossos que s’hi han anat afegint al llarg dels anys. Les dues
edificacions principals tenen orientació nord-sud. Ambdues tenen planta pis, golfes i teulat a
dos vessants. Tot i les reformes i restauracions realitzades, encara es conserven algunes
obertures amb llinda. L’edifici de llevant mostra una façana amb un porticat a la planta baixa.
Té dos arcs de mig punt amb dovelles i una antiga porta adovellada. Destaquen a la planta pis
dues finestres amb dintell i ampit de motllures, i una finestra geminada que sembla modificada.
La galeria superior evidencia els pilars de pedra que sustenen la coberta. L’edifici del costat
oest ha estat més transformat. Mostra diferents tipus d’obertures amb llinda. Al costat sud
hi ha una construcció, que havia estat una antiga pallissa, que es troba en estat ruïnós.

Dades històriques

Del veïnat de Figueroles, en destaca la singularitat de moltes de les seves masies. El 917 ja es
cita la vila de Figueroles. El Mas Planells és un dels més destacats. Ha estat molt modificat al
llarg del temps i s’hi han anat afegint cossos. La casa de Mas Planells estava formada antigament
per diferents masoveries: Can Xiquet al costat nord, Can Cinteta i Ca l’Àngel a l’oest, i Can Xaló
a l’est. La cabanya situada al costat de migdia s’anomena Can Roqué i avui està en ruïnes.

Accés

Veïnat de Figueroles. Deixar la variant en direcció a Olot i trencar en la sortida BanyolesCanaleta. Llavors cal trencar immediatament a mà esquerra i seguir uns 300 m. Després
trencar de nou a mà dreta i seguir durant 1.500 m més. Mas Planells és la primera casa a
migdia.

Condició actual
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Habitatge. Visitable només exterior
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VEÏNAT D'EN DERI
Tipologia
Època

Descripció

Veïnat format per quatre cases: Can Deri, Can Noguer, Can Caies i Can Cisot. Són cases
d'explotació agrícola, d'estructura senzilla i de petites dimensions. Cal destacar Can Deri, per
les seves grans dimensions i el barri amb la porta d'entrada d’arc rebaixat amb dovelles. Tot
i que actualment està bastant malmesa cal fer referència a la gran porta d'entrada a Can Deri,
d'arc de mig punt amb dovelles. Conserva algunes obertures quadrangulars amb llinda bisellada.
Les altres cases del veïnat són de facturació més senzilla.

Dades històriques

El veïnat d'en Deri és un dels veïnats més antics del nucli de Vilavenut. Cal destacar que en
la dovella central del portal d’entrada hi ha la següent inscripció: "PERE JOAN MATAMALA
1627".

Accés

Veïnat d’en Deri. En la carretera de Vilavenut, en direcció a Galliners, just abans d’arribar a
Vilavenut, es troba el veïnat d'en Deri al costat dret de la carretera.

Condició actual
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Arquitectura civil. Conjunt
Incerta
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Veïnat. Visitable
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VEÏNAT D'EN FARES
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Conjunt.
s. XIII i posteriors

Descripció

Veïnat de masies agrupades en un pla a llevant de la riera Garrumbert, al sud del poble de
Fontcoberta. Les masies i masoveries del veïnat són les següents: Can Fares, Can Zet, Cal
Masover d'en Fares, Cal Nando, Can Salvi, Cal Fonso, Can Cigala, Ca la Carme, Cal Músic i Cal
Ferrer. Al centre del veïnat s'alça majestuosa la casa pairal de Can Fares, construïda al segle
XIX amb coberta als quatre vents. Pròxima, a llevant, hi ha Can Fares Vell. És una de les masies
més antigues i notables del veïnat. Aquesta conserva una porta forana de dovelles amb inscripció
de 1575. A migdia hi ha les masies annexionades de Ca la Carme i Cal Músic. A l'extrem oriental
del veïnat són de notar Can Zet i la Casa Nova dels Amos, aquesta darrera més recent (primer
terç del segle XX). A Can Zet hi sobresurt la seva porta forana adovellada amb inscripció
"Francesch Dalmau i Mir 1682" i tres finestres de llinda arrenglerades amb la mateixa data.

Dades històriques

La primera notícia del veïnat d'en Fares és de l'any 1221 quan apareix referit com a veïnat de
“Prevadones”. El document tracta sobre l'establiment del Mas Sabater a favor de Pere de Parer
i de la seva esposa Francesca per part de Guillem de Cartellà, abat del monestir de Sant Esteve
de Banyoles. El 1625 durant la col·locació d'una nova Vera Creu trobem citat un tal “Toni Diumer
Pajés”, obrer del veïnat de “Prevadones”. El topònim Prevadones perdurà molt probablement
fins al segle XVII. A partir del XIX sembla que comença a prendre la denominació de veïnat d'en
Fares a remolc del prestigi i renom que va anar adquirint aquesta família.

Accés
Condició actual

< ENRERE

Veïnat d’en Fares, a la carretera de Fontcoberta a Vilavenut.
Veïnat. Visitable
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VEÏNAT DE LA FARRÈS
Tipologia
Època

Descripció

El veïnat de la Farrès està format per una desena de masos: la torre de la Farrès, Can Mitjavila,
Ca l’Estarriola, Can Campolier, Can Jan, Can Masó, Can Cadamont, Cal Verni, Can Benet i Can
Bruguera. Sortint del nucli hi ha Can Mas. De tots aquests, cal destacar-ne tres: la Torre,
anomenada també torre Borella, Ca l’Estarriola i Can Jan, i el pou veïnal situat al costat de
can Jan. La torre Borella és una masia fortificada amb elements d’estil gòtic. El veïnat conserva,
dins el seu entorn immediat, una unitat representativa de l’època medieval i els segles posteriors.
De totes maneres, alguns dels masos han estat reformats, com la Torre o Can Campolier.

Dades històriques

El conjunt de masies situades al veïnat de la Farrès són citades amb el nom de “Savarrés” o
“Savarrens” ja l’any 917. L’any 979 torna a ser anomenat en el límit del castell de Teià de
Serinyà. El segle XI formava part de les possessions del monestir de Banyoles. El comte Ramon
Berenguer III va cedir els béns que tenia en aquest veïnat al monestir de Banyoles l’any 1130.
Dels senyors de la Farrès hi consta el nom de Gaufredo (1292), llinatge que arriba al segle XV.
Destaquen en aquest veïnat tres masies: la torre Borella, Ca l’Estarriola i Can Jan de la Farrès.
Totes tres conserven elements destacables: finestres gòtiques, obertures de dintell, finestres
d’origen medieval, relleus figurats, etc. Cal fer incís sobre l’existència d’un pou veïnal, utilitzat
pels veïns.

Accés

Veïnat de la Farrès. Un cop haurem deixat Melianta agafarem el camí de la dreta, senyalitzat,
que ens portarà al veïnat de la Farrès.

Condició actual
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Arquitectura civil. Conjunt
s. X i posteriors
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Veïnat. Visitable
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VEÏNAT DE FIGUEROLES
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Conjunt.
s. X i posteriors

El veïnat de Figueroles està format per un conjunt de cases agrupades i altres que queden
més disseminades. El nucli del veïnat està integrat actualment per cinc cases: la Torre, Can
Gelada, Cal Sastre, Ca l’Ericus, Mas Planells i Can Xaló. La Torre és una masia fortificada amb
una gran pallissa annexa. Can Gelada ha estat restaurada, tot i que conserva alguns elements
d’època medieval. Cal Sastre està abandonada. Ca l’Ericus i Mas Planells han estat reformades
i restaurades. A Mas Planells és meritòria la seva façana porxada i una antiga porta adovellada.
Aquest petit veïnat conserva obertures geminades, portes amb dovelles, inscripcions a les
llindes, finestres amb ampit i guardapols, etc.

Dades històriques

El veïnat de Figueroles ja s’esmenta al segle X. La importància i antiguitat d’aquest veïnat
d’origen medieval queda palès en la diferent tipologia de les seves masies. De la Torre sabem
que un membre de la família Figarola va ser escollit síndic remença i que va participar a la
Sentència Arbitral de Guadalupe, el 1486. De ca l’Ericus va sortir-ne el remença Jaume Ferrer,
que va rebre dels reis Catòlics el privilegi militar de generositat en atenció als serveis prestats.

Accés

Veïnat de Figueroles. Seguir la variant en direcció a Olot. Sortir a la sortida de BanyolesCanaleta i després trencar immediatament a mà esquerra. Seguir uns 300 m i trencar a mà
dreta. A uns 1.500 m s’arriba al veïnat de Figueroles.
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CAN PUJOL
Tipologia
Època
Descripció

Masia fortificada de planta rectangular amb un seguit de construccions annexes en la banda
de migdia. Té coberta a dos vessants, dos pisos i torre de defensa annexa de planta rectangular.
L'era és situada a migdia amb una cabanya precedida d'un arc. La façana principal de la masia
és a llevant. En sobresurt la porta forana d'arc de mig punt feta de grans dovelles. Les tres
finestres de la primera planta són de dintell de calcària, amb ampit motllurat i bisellades. En
el pis superior hi ha dos badius. La torre de planta rectangular és de tres pisos amb els carreus
angulars de pedra calcària grisa. En la planta baixa té un pòrtic precedit d'un arc. Les finestres
de la torre són de llinda de calcària grisa, bisellades i amb ampit motllurat.En la cara oest té
un matacà defensiu. Una pallissa s'adossa a la torre per la cara de llevant.En la façana de
migdia és meritòria una terrassa elevada amb dues garites de pedra motllurades en els angles.
Té una galeria porticada sustentada per pilars de pedra de secció octogonal. Té la data de 1883
amb el símbol de Crist. En el centre de la façana de ponent és especialment rellevant una
finestra geminada d'arquets trilobulats. En la banda nord de la masia sobresurt una finestra
de dintell d’arc conopial i un portal forà de mig punt corresponent a la torre.

Dades històriques

La masia és documentada des del 1295. Els Pujol van ser els antics propietaris de la casa. Així
trobem el seu escut amb data de 1602 en una llinda reutilitzada. Té un camp amb una muntanya
i una creu superior. Es troba també el mateix blasó en una tomba noble de l'església de Sant
Feliu de Fontcoberta. El cognom Puig apareix diverses vegades com a beneficiari i donant en
documents de l'església de Fontcoberta durant els segle XIV i XV. Els segle XVII i XVIII trobem
el nom del llinatge gravat en les portes i finestres de la casa. A l'interior hi ha les restes d'una
antiga mina o font coberta que hauria donat nom a la vila de Fontcoberta.

Accés

Nucli urbà. Fontcoberta. Situada a migdia del nucli de Fontcoberta, a l'entrada del poble i a
peu de carretera.
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RESTES DEL CASTELL D'ESPASENS
Tipologia
Època

Arquitectura militar. Casa forta
s. XIV-XV

Descripció

Es tracta d’un tipus de casa forta dels segles XIV-XV, avui totalment enderrocat. El seu perímetre,
de forma quadrangular, és d’uns 15 x 13 m. A llevant hi ha la restes d’una sala rectangular
coberta en origen per dos arcs de mig punt de dovelles. Els arcs en l’actualitat han estat
reconstruïts. En l’angle nord-oest destaca la torre de planta quadrada. A migdia s’ha documentat
una estança i una escala d’accés a la planta superior. La tècnica constructiva dels murs és a
base de pedres sorrenques i calcàries poc treballades unides per morter de calç. Els murs
estructurals superen poc més d'un metre d'alçada aproximadament i tenen de metre a metre
i mig de gruix.

Dades històriques

Les restes que trobem al costat de l'església de Santa Caterina d'Espasens més que les d'un
castell correspondrien a les d'una torre o casa forta. Dels senyors del castell, una família de
cavallers, hi ha referències documentals des de l'any 1015. El 1119 hi ha un Bernardum d'Espasens
que actuà com a marmessor de la comtessa Ermessenda. A partir de principis del segle XIII la
senyoria d'Espasens pertany als Cartellà de Falgons. En un document de l'1 de març de 1212
Pere de Cartellà de Falgons enfeuda els delmes de la parròquia de Sant Feliu de Fontcoberta
en tres parts iguals. Una de les parts fa referència a "Ramon d'Espasens, senyor del castell i
terme d’Espasens". Aquest mateix senyor d'Espasens va assistir a la batalla de les Navas de
Tolosa. Ja al segle XV destaquen Berenguer d'Espasens, abat, i Francesca d'Espasens, abadessa
de Santa Maria de Candis. El 1528 la propietat passa a mans de Miquel de Palol. S’acaba per
tant, la nissaga dels Espasens. Les excavacions efectuades han datat l'abandó de l'edifici al
voltant del segle XV. Actualment, després de les excavacions, les ruïnes es troben consolidades.

Accés

Veïnat d’Espasens. Passat Vilavenut, en direcció a Galliners, es troba un trencall a mà dreta
que indica l'església de Santa Caterina d'Espasens. A 100 m es troba un nou trencall a mà
dreta. Agafarem aquesta carretera de terra i a 1.500 m arribem a Espasens.
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TORRE BOREL·LA / MAS LA TORRE
Tipologia
Època
Descripció

Edifici de planta quadrangular molt modificat en l’actualitat. Les parets
exteriors són de carreus de pedra ben treballats. Al costat est hi ha la
torre de planta quadrada. Es diferencia de la resta de l'estructura perquè
els carreus utilitzats són de dimensions més grans i estan més ben
carrats. La torre és de tres plantes, i hi ha diferents finestres de forma rectangular obertes en
època posterior. Al costat l’ampliació de la casa, amb els carreus més irregulars, amb dues finestres
geminades d’estil gòtic amb arquets trilobulats. S’hi pot veure, en les impostes i en un capitell,
diversos escuts en relleu de la família Cartellà. Al costat nord una entrada amb una porta amb
dovelles. A l’interior, a la planta baixa destaca una sala estructurada amb arcs de dovelles. La part
superior de la casa ha estat aixecada i remodelada, fet que li ha donat l’estrany aspecte actual.

Dades històriques

La torre Borel·la, situada al veïnat de la Farrès, mostra diversos escuts de la família Cartellà.
Se sap que el segle XIII la família Cartellà, senyors del castell de Falgons, rebia delmes de
Fontcoberta. Molt probablement la primitiva torre es devia anar ampliant fins a convertir-se
en l’actual mas. Hi ha una espitllera de la torre que dóna dins l’actual mas; això demostraria
que primer hi havia la torre i que més endavant es va ampliar. Probablement aquesta ampliació
correspon al segle XIV. A l’ampliació hi destaquen les finestres gòtiques.També és probable
que hi hagués una capella al costat sud-oest. Actualment, i a causa de les reformes que s’hi
varen realitzar, l’estructura de la casa ha quedat molt modificada. L’antiga construcció es pot
veure en la documentació gràfica de mitjan segle XX.

Accés

Veïnat de la Farrès. Trencar en direcció la Farrès fins a arribar al veïnat, i agafar la carretera
de la Farrès, en direcció sud. La casa de Torre Borella queda a mà esquerra; és l'última casa
del veïnat de la Farrès.
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TORRE DE FIGUEROLES
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura militar. Masia fortificada
s. XVI-XVII

Masia de planta irregular estructurada en tres cossos adossats en forma de L. Al centre
sobresurt la torre amb el teulat a quatre vessants, amb les obertures emmarcades totes elles
amb llinda monolítica i pedres de descàrrega, i algunes amb ampit actualment tapiades. Una
finestra de la torre mostra llinda arquejada i arc conopial. La façana principal de la masia és
encarada a migdia. A la façana són meritòries una porta forana adovellada, diverses obertures
de dintell i una finestra doble de llinda monolítica. Trobem també una terrasa adossada a la
torre sobre un arc de dovelles. Al costat sud de la torre sobresurt una estructura amb teulat
a dos vessants que segurament era la pallissa. Hi destaca un arc de mig punt de dovelles. Un
barri al costat de migdia dóna entrada a aquesta part de la construcció. Al costat oest s’hi veu
una finestra d’estil gòtic i altres amb llindes i emmarcades amb pedra ben treballada. La
finestra d’estil gòtic mostra arc conopial, arquets exempts i impostes en relleu. La façana nord
deixa entreveure un pilar de llosa de l’estructura de l’edifici.

Dades històriques

Es té constància de la vila de Figueroles al segle IX en motiu de la consagració de la primera
església de Sant Feliu i Sant Pere de Fontcoberta. De totes maneres no se cita la torre de
Figueroles; semblaria que la construcció actual és sobretot dels segles XVI-XVII. Es tracta
d’una masia fortificada. Un fill de la torre anomenat Joan Figarola va ser escollit síndic remença
i va participar a la Sentència Arbitral de Guadalupe el 1486, que va acabar amb el conflicte
remença. En una porta de la façana trobem inscrit "Martiria Figarolas 1621".

Accés

Veïnat de Figueroles. Seguir la variant en direcció a Olot. Sortir a la sortida de BanyolesCanaleta i després trencar immediatament a mà esquerra. Seguir uns 300 m i trencar a mà
dreta. A uns 1.500 m s’arriba al veïnat de Figueroles.
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CAPELLA DE LA MARE DE DÉU DE LA FONT
Tipologia
Època

Descripció

Capella de dimensions reduïdes orien
tada a llevant. Està construïda en una
sola nau amb volta apuntada i un absis
semicircular del qual només es conserven
les restes exteriors. En l’actualitat la capçalera és rectangular. A l’entrada hi ha un porxo amb
teulat a dos vessants amb un arc central de mig punt. El campanar és d’espadanya amb dues
obertures i una coberta a dos vessants. Els carreus són ben treballats. Al costat de migdia una
gran obertura dóna llum a l’interior de la capella. A l’interior, una imposta sota la volta recorre
els murs laterals. A cada costat de l’absis, dos arcs de mig punt formen petites capelles laterals
en el mur de la nau i un altre arc de mig punt dóna entrada a la finestra lateral de migdia.

Dades històriques

Antigament existia només una estructura romànica d’una nau amb absis semicircular. Tot i
que l’absis es va enderrocar encara en són visibles els fonaments. Sembla que les primeres
notícies documentals referents a la capella són del segle XIV. Se sap que el 1415 hi havia un
pòrtic que va ser renovat el 1433, just després dels terratrèmols de 1427 i 1428; s’hi va construir
per donar aixopluc als peregrins que anaven fins a la font situada a prop de la capella. Pocs
anys més tard, el 1453, la reina Maria va subscriure els estatuts de la confraria de la Mare de
Déu a la capella.

Accés

Element disseminat. Veïnat de la Farrès. Després de deixar la carretera de Fontcoberta i
d’agafar la carretera de la Farrès, cal deixar enrera aquest veïnat i continuar en direcció cap
a l'est per un camí sense asfaltar. La capella queda a uns 500 m del veïnat.
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ERMITA DE SANT ANTONI
Tipologia
Època

Arquitectura religiosa. Ermita
s. XIX

Descripció

Ermita de planta rectangular allargada amb capçalera semicircular en el costat nord-oriental.
La seva coberta hauria estat a doble vessant. En la façana de ponent hi ha la porta d'accés
rectangular feta de carreus de calcària grisa, ben repicats. Damunt es troba el rosetó circular
d'obra de totxo, bastant malmès, i les restes de la cornisa. Els carreus angulars de travertí de
l'ermita mostren un petit ressalt. A l'interior hi ha tres finestres laterals a cada costat de la
nau. Tenen els brancals de totxo i el seu arc de mig punt és tallat en una sola peça de travertí.
Al centre de l'absis es pot veure l'arrancament d'una finestra. L'obra de l'ermita és feta a base
de còdols de sorrenca i fragments de ceràmica units amb abundant morter de calç.

Dades històriques

Sembla ser que l'ermita de Sant Antoni fou iniciada per la família Fares de Fontcoberta el segle
XIX. L’ermita al final no fou mai ni consagrada ni acabada. El 1988 s'hi va dur a terme una
excavació per tal de documentar un probable conjunt de tombes medievals. Aquestes no es
localitzaren, però fou identificada una canalització per tal de conduir l'aigua d’una font propera
fins a l'ermita.

Accés

Element disseminat. Fontcoberta. Un cop passat el veïnat d'en Fares en la carretera de
Fontcoberta, s'arriba fins al puig de la Guàrdia, a l'entrada del poble. A peu de carretera cal
seguir un caminet a peu, poc fresat, paral·lel a la línia elèctrica vers el cim del puig de la
Guàrdia, situat a 300 m.
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ERMITA DE SANT BARTOMEU DE TORRES
Tipologia
Època
Descripció

Església romànica de planta rectangular amb absis semicircular adossat
a llevant. A la façana principal, parcialment tapiada per construccions
posteriors, destaca la porta d'entrada, d'arc de mig punt amb grans
dovelles. A l'absis destaca una finestra de doble esqueixada amb llinda
arquejada d’una sola peça i una cornisa motllurada sota teulada. Els
carreus són de pedra sorrenca i de pedra de Banyoles, tots molt ben
escairats i de dimensions 18/25 x 30/40 cm.

Dades històriques

La tradició popular explica de dues maneres diferents l'origen de l'església
de Sant Bartomeu de Torres. Una tradició ens parla sobre l'existència d’un priorat benedictí.
L'altra tradició ens parla sobre l'existència d'un castell. Deixant de banda les fonts populars, els
documents ens parlen d'una fortalesa anomenada Torres documentada ja el segle XIII. El primer
de març de 1212 Pere de Cartellà de Falgons enfeuda els delmes de la parròquia de Sant Feliu
de Fontcoberta en tres parts iguals: Tortosa de Merlant, Ramon d'Espasens i Guillem de Torres,
senyor de Sant Bartomeu de Torres. Malgrat la certesa que aporten aquests documents sobre
l'existència del castell o fortalesa de Torres, no se n'ha conservat cap resta. Pel que fa a l'església
els documents deixen referenciada " la institució de la capella de Sant Bartomeu de Torres, a
la parròquia de Vilavenut" el 7 de juliol de 1253. En un document de l'any 1347 surt referenciat
un "priorat" a Sant Bartomeu. Segons Corominas i Marquès més que un priorat Sant Bartomeu
seria un benefici on el capellà prendria el nom de prior. L'any 1907 la capella constava en ruïnes.

Accés

Element disseminat. Vilavenut. Des de Fontcoberta cal seguir la carretera de Vilavenut. Passat
1 km hi ha un trencall a mà dreta. Cal seguir aquesta carretera sense asfaltar fins que trobem
Sant Bartomeu.
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ESGLÉSIA DE SANT FELIU I SANT PERE DE FONTCOBERTA
Tipologia
Època
Descripció

< ENRERE

Arquitectura religiosa. Església
s. XII-XVI i posteriors
Església romànica d'una sola nau amb
coberta de volta apuntada de carreus i torre
campanar adossada. En la façana hi ha un
ampli plafó central amb un fris format per
un rengle d'arcuacions sota d'una franja de
dents de serra. Dessota hi ha la portalada
d’estil renaixentista, però s'hi pot veure
l'arquivolta circular exterior de l'antiga
portalada romànica. Aquesta té un frontó
triangular i un entaulament de tríglifs. Dues
columnes estriades d'ordre dòric damunt
pedestals són a banda i banda de la porta.
La torre campanar romànica de planta quadrada és de dos pisos. L'accés té lloc a través d’una
petita porta de dintell. En l'interior perdura una segona porta d’arc de mig punt, ara tapiada,
que permetia accedir-hi des de l'església En el primer pis les obertures són d'arc de mig punt
de dovelles, ara tapiades. Damunt tenen un rengle decoratiu d'arcuacions llombardes i un fris
de dents de serra. Les obertures del segon pis es mostren inacabades. En l'interior de la nau
trobem el cor construït el segle XVI. La clau de volta del cor té figurat en relleu Sant Feliu, el
màrtir titular de la parròquia. En el costat de migdia hi ha la Capella Fonda del Santíssim de
mitjan segle XIX. En el costat de tramuntana es troba la capella del Patrocini. Conté la imatge
gòtica de la Mare de Déu del Patrocini. La capçalera de l’església és poligonal amb coberta
de fusta i arc central. Dessota la capçalera actual del segle XVIII hi ha les restes de l'antiga
obra romànica. En la nau central hi ha làpides sepulcrals de la família Fares i la família Pujol
amb els seus respectius escuts nobiliaris.
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En època medieval aquesta església és referida com a "Sancti Felicis de Fonte Chooperto". El
12 d'agost de 917 tenim constància que fou consagrada una primera església pel bisbe Guiu
en honor de Sant Pere i Sant Feliu. L’obra romànica actual correspon bàsicament al segle XII.
El 1326 es fixen els límits parroquials de Fontcoberta. Cap a mitjan segle XV sabem que fou
edificada la casa del sacerdot de la parròquia. El 1583 és feta la campana Major. El 1668 és
construït l'altar de la Verge del Patrocini. Va intervenir un mestre d'obres i un pintor anomenat
M. Vilanova. El 1762 fou adquirit el retaule del Patrocini construït per Jaume Escanpanter,
mestre de Girona. El darrer terç del segle XVIII fou elaborat el retaule Major. Entre 1858-1866
fou edificada la capella Fonda del Santíssim sufragada per la família Fares i la família Salvatella
de Fontcoberta. El 1936 l'església, amb l’esclat de la Guerra Civil, fou profanada i els seus
altars foren destruïts i cremats.
Nucli urbà. Fontcoberta
Església. Visitable
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ESGLÉSIA DE SANT SADURNÍ DE VILAVENUT
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura religiosa. Església
s. XIII-XIX

Església d’origen romànic de planta rectangular
amb nau central i capelles laterals. Els murs són
de carreus de diverses mides i facturació. A la façana
principal destaca la porta d'accés quadrangular,
amb llinda monolítica i inscripció del segle XIX. La
porta encara conserva els elements de ferramenta
originals d'època romànica. La torre campanar, de planta
quadrada, té obertures a cada costat i és coronada amb una balustrada. A l'exterior
encara conserva l'absis romànic cobert amb una cúpula. A l'interior de l'església, de petites
dimensions, hi ha la cúpula que cobreix part de la nau central i dues capelles laterals cobertes
amb volta d’aresta a cada costat.

Dades històriques

Accés
Condició actual

< ENRERE

L'església de Sant Sadurní de Vilavenut, a diferència de bona part de les esglésies de la
comarca, no va dependre mai del monestir de Banyoles. Aquesta fou construïda per seglars i
pagaven directament els delmes al bisbe de Girona. El bisbe va enfeudar els delmes a Dalmau
de Rocabertí, vescomte de Perelada i senyor de Vilademuls. En un document de l'any 1209
surt referenciada com a "Sancti Saturnini de Vilavenuto". El 1363 ja existia l'altar major i l'altar
de Santa Maria. El 1529 es troba referenciat el reliquiari de la veracreu. L’església fou ampliada
i reformada els segles XVIII i XIX. A la llinda de la porta d'entrada, hi ha la següent inscripció:
"LA IGLESIA FOU REPARADA Y LO CAMPANAR FOU FET NOU 1850".
Nucli urbà. Vilavenut
Església. Visitable només exterior
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ESGLÉSIA DE SANTA CATERINA D'ESPASENS
Tipologia
Època
Descripció

L'església de Santa Maria d'Espasens és d'una
sola nau, amb absis semicircular a llevant. El
mur de la nau hauria estat sobrealçat en època
posterior. A la façana principal es troba la porta
d'entrada d'arc de mig punt amb dovelles; fora
de l'eix de simetria una petita finestra i un senzill campanar d'espadanya. Al mur de migdia
hi ha dues finestres de doble esqueixada parcialment tapiades per uns contraforts. Aquests
foren construïts per pal·liar els moviments de terres i la construcció defectuosa de l’església.
El parament és de carreus irregulars, de diverses mides i materials. A l'absis es pot observar
un canvi d'època de construcció, o si més no de tipus de material. L'interior és d'una gran
senzillesa, i en destaca la cornisa d'imposta de la volta apuntada, actualment només conservada
en l’arrancament.

Dades històriques

L'església de Santa Maria o Santa Caterina d'Espasens és d'origen romànic, i data aproxima
dament del segle XII. Malgrat aquesta data de construcció, la primera notícia documentada
d'aquesta església ens porta a l'any 1048. Ramon Arnau i la seva esposa Eliardis fan donació
l'any 1048 de "Sancte Marie de Spasents", del cementiri i quinze passos de sagrera a la seu
de Girona. Com a condició s'estableix que l'església havia d'estar sota la dependència de Sant
Martí d'Ollers. A partir de l'any 1488 l'església té dues devocions, a Santa Maria i a Santa
Caterina.

Accés

Veïnat d’Espasens. Passat el poble de Vilavenut, en direcció a Galliners, trobem un trencall a
mà dreta que ens indica l'església de Santa Caterina d'Espasens. A 1,5 km de carretera de
terra trobem el nucli d'Espasens.

Condició actual
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FONT DE LA MARE DE DÉU DE LA FONT
Tipologia
Època

Element constructiu. Font
1701

Descripció

La font està encastada al marge i té un mur frontal de pedra orientat a migdia. El broc es troba
situat al centre del mur. Al damunt de la font una llinda amb la data "1701" i una finestra amb
reixes que deixa entreveure l’aigua filtrada. A la part inferior de la finestra la inscripció "Mare
de Déu de la Font". Al costat est, un rentador, que ja no s’utilitza.

Dades històriques

La font i la capella a tocar porten el mateix nom: Mare de Déu de la Font. L'any 1433 el bisbe
auxiliar de Girona, Joan de Casanova, fa constar que a prop de la capella de la Mare de Déu
de la Font hi ha una font on els peregrins, malalts, i altres, buscaven cura a l'aigua de la font.
A partir de l’any 1947 es va canalitzar aigua d’aquesta font per proveir al destacament militar
de Centenys, que controlaven el camp d’aviació de Martís. A pocs metres d'on hi ha aquesta
font, n'hi ha una altra que podria ser la font originària.

Accés

Element disseminat. Veïnat de la Farrès. Després de deixar la carretera de Fontcoberta a mà
esquerra i d’agafar la carretera de la Farrès, cal deixar el veïnat enrere i continuar en direcció
est fins la Capella de la Mare de Déu de la Font. Aquí haurem de deixar el vehicle i baixar a
peu per un caminet (100 m).

Condició actual
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Font. Visitable
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FORN DE CA L'ANGLADA
Tipologia
Època

Descripció

Forn de cambra rectangular amb dues boques d'entrada fetes amb arquets de rajola rectangular
(28 x 14 cm) i separades per un pilar rectangular de totxo. Els arcs tenen una llum d´1 m. Els
potents murs de la cambra tenen un nucli de còdols rierencs units amb argila. El seu parament
extern mostra morter de calç. En canvi, la cara interna dels murs, en l'interior de la cambra,
té un revestiment de maons cuits de funció refractària. En les proximitats hi ha una bassa
rectangular de depuració de l'argila i les restes d'un canal d'aigua.

Dades històriques

No es té documentació sobre aquest forn. Malgrat tot, la rajoleria hauria estat molt probablement
gestionada des de la pròxima casa de ca l’Anglada. El forn es podria datar aproximadament
als segles XVIII-XIX.

Accés

Element disseminat. Fontcoberta. En la carretera de Fontcoberta, en sentit cap a la urbanització
de Melianta, cal agafar un trencall a mà dreta en direcció cap a Ca l'Anglada. A 500 m, per un
camí sense asfaltar, s'arriba en cotxe fins a les restes d'aquest forn. Es troba a tocar el camí,
dins un bosc frondós de pins i alzines a tocar els camps d'aquesta finca.

Condició actual
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Element constructiu. Forn
Incerta
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Abandonat. Visitable
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PEDRÓ-ORATORI DE LA PIETAT
Tipologia
Època
Descripció

Arquitectura religiosa. Oratori
Incerta
Pedró-oratori de prop de 2,5 m d'alçada integrat per diverses peces de pedra i acabat amb una
creu. La seva base de pedra calcària grisa sembla originària, bàsicament amb motllura de
mitjacanya i de dos bossells. Damunt hi ha sobreposats dos blocs rectangulars de pedra i de
factura moderna. En el segon bloc hi ha una fornícula d'arc apuntat. En el seu interior s'hi
troba la imatge tosca i esquemàtica de la Verge de la Pietat amb Crist en els seus braços. Té
35 cm d’alçada i és feta amb pedra de Girona. Al capdamunt hi ha la creu grega que té crucifix
en relleu.

Dades històriques

Accés
Condició actual

< ENRERE

L'estàtua de la Verge de la Pietat d’estil tradicional podria ser del segle XVI o bé ja barroca.
Antigament el pedró-oratori es trobava ubicat al sud de l'església de Sant Feliu i Sant Pere
fins que fou malmès el 1936. Fou recol·locat i restaurat en el seu emplaçament actual. Cal
assenyalar que en la parròquia de Fontcoberta es conserva una creu de ferro, que podria
pertànyer al pedró-oratori originari, i un peu de creu de terme amb data de 1597.
Nucli urbà. Fontcoberta. En un marge a peu de carretera.
Oratori. Visitable
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Com la majoria de municipis rurals, Palol de Revardit està format per altres pobles
que hi estan agregats; Riudellots de la Creu, la Mota i el mateix Palol que en conjunt
sumen 424 habitants en el cens de 2003. En els darrers anys ha recuperat part de la
població que havia perdut, gràcies al canvi de tendència actual d’anar a viure en
poblacions petites però ben comunicades, com és Palol. Bona part de la població creix,
separada i alhora a prop, de la principal via de comunicació, entre Banyoles i Girona,
la C-66.
Diversos rius i rieres drenen el municipi, el Revardit, el Riudellots i el Marmanya
vessen les seves aigües al riu Terri per la banda de Cornellà.
L’església parroquial de Sant Miquel, a Palol, és esmentada l’any 1075. Fou construïda
al s. XII, encara que com la majoria de les construccions ha estat molt reformada. Al
seu costat trobem el castell de Palol, on hi morí el bisbe que fou de Carcassona, Bernat
Bernat fill de Cornellà del Terri. El llinatge de la família Palol en foren els seus
propietaris i estadants a partir del s. XIV, com Guillem de Palol i Ramon de Palol. La
torre gòtica quadrada és l’element més destacable.
Al poble de Riudellots hi ha l’església parroquial de Sant Martí, que té els seus orígens
al s. XII, però que les reformes del s. XVII i XVIII han donat com a resultat l’actual
església. El campanar d’espadanya fa singular aquesta església,que forma part del
patrimoni monumental de la comarca.
Sant Martí de la Mota és l’església parroquial de la Mota, l’altre poble disseminat de
Palol de Revardit. Es tracta d’una construcció d’una sola nau, amb volta apuntada i
que té l’absis sobrealçat.
Existeix un pou de glaç molt ben conservat al poble de Palol, una construcció
d’arquitectura rural que ens dóna a conèixer una activitat que va tenir el seu moment
àlgid els s. XVII-XVIII.
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AJUNTAMENT DE PALOL
Tipologia
Època
Descripció

Dades històriques

Accés
Condició actual

< ENRERE

Arquitectura civil
1931-1933
Edifici de planta rectangular amb planta baixa i primer pis
i coronat per una falsa balustrada de mur corredís. A la
façana principal destaca el cos central d'accés a l'edifici,
d'obra vista i de construcció recent. Les obertures són
quadrangulars i emmarcades en la seva part central per
una llinda en relleu acabada amb un guardapols de línies
sinuoses. Són espaiades de forma simètrica a cada façana.
A la façana posterior sobresurt una galeria d'arcades
aprofitada per a terrassa de la primera planta. La galeria
mostra arcs amb una línia d’imposta motllurada i marc decoratiu.
L'edifici fou concebut en un primer moment com a escola i habitatge dels professors que hi
treballaven. Fins a principi dels anys setanta va funcionar com a escola pública i despés només
com a Ajuntament. La darrera reforma va ser el 1995.
Nucli urbà. Palol de Revardit
Equipament municipal. Visitable
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CAN BORRELL
Tipologia
Època
Descripció

Masia de planta basilical i de tres crugies amb la façana
principal encarada a migdia. Té planta baixa, planta
pis i golfes. A la façana de migdia destaca la disposició
simètrica de les obertures. Un potent contrafort so
bresurt respecte la façana. A la planta baixa la porta
rectangular és d’obra de maons, una segona porta, convertida ara en finestra, mostra brancals
i dintell de pedra. Les tres finestres de la planta pis són del mateix tipus, fetes amb llinda i
ampit de pedra sorrenca, repicada i de color gris. No mostren cap data. Les finestres laterals
són també amb llinda o bé de factura més recent. A les golfes s’obren dos grans badius idèntics
d’obra. La coberta és a dues aigües. La tècnica constructiva dels murs és a base de còdols i
pedra irregular unida amb abundant morter de calç. La façana mostra encara l’antic arrebossat
d’argamassa. A l’interior, les crugies tenen coberta de cairats de fusta, les portes són fetes
amb llinda de sorrenca. Els elements més destacats són els antics estables, el rebedor i la
cuina, que encara conserva la llar i els antics fogons.

Dades històriques

Rafael Sánchez Mazas, fundador de la Falange Espanyola, va arribar a Palol de Revardit fugint
del santuari de Santa Maria del Collell. Els estadants de Can Borrell, la família de Maria Ferré,
el van acollir i li donaren menjar. Aquest fet ha quedat reflectit en la novel·la “Soldados de
Salamina” (2001) i en la pel·lícula del mateix nom (2002), rodada en les proximitats de la masia.
A l’interior s’ha recreat l’estil d’una masia catalana durant la Guerra Civil espanyola (1936
1939), amb els objectes de l’època, especialment eines del camp, i un recull de fotografies dels
episodis bèl·lics i del rodatge de la pel·lícula.

Accés

Element disseminat. Agafant la C-66 en direcció a Banyoles trobem la indicació de Palol de
Revardit i allà ens desviem, i a 4,1 km, agafarem el camí del Pujol a mà dreta. Seguim pel camí
sense asfaltar i a la bifurcació a l'esquerra trobem el camí de Mas Borrell.

Condició actual
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CAN RUBIROLA / CAN SAIS
Tipologia
Època
Descripció

Arquitectura civil. Masia
Incerta
Masia coberta a dos vessants i de dos pisos assentada en el pendent del terreny. Mostra moltes
modificacions en les façanes i en l'interior. En la façana principal hi destaca la porta forana
d’arc de mig punt feta de dovelles de pedra de Girona. Damunt té una finestra de llinda feta
amb blocs reutilitzats. La resta d’obertures de la façana han estat molt reformades. La façana
de tramuntana manté pocs elements antics. Hi ha dues finestres de llinda de pedra, a més
d’una finestra tapiada d'impostes convexes, situada dessota la coberta actual. Les façanes est
i sud han estat molt alterades a causa de reformes i rehabilitacions successives de la masia.
A l'interior s’entreveu la distribució originària del mas en dues tramades. En la planta baixa
han perdurat dues portes d’impostes convexes i llinda de fusta. També hi han dos arcs de
dovelles, en l'actualitat tapiats. És meritòria la traça d'una antiga escala de graons de pedra.

Dades històriques

La masia és situada en l'antic trajecte de Banyoles a Girona que passa pel bell mig del veïnat
de la Beguda de Riudellots de la Creu. La resta de masies del veïnat, més modestes de
dimensions, tenen llindes de sorrenca amb dates gravades del segle XVIII i creus incises: a la
porta de Can Ferrers s'hi llegeix l’any: 1741, i en la porta de llinda de Ca l’Angeleta la data de
1725.

Accés

Veïnat de la Beguda. En direcció a Girona, s'ha d’agafar la sortida de Riudellots de la Creu. El
veïnat de la Beguda està senyalitzat i es troba a prop de la carretera.

Condició actual
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Habitatge. Visitable només exterior
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CAN SERRATS / CAL BARBER
Tipologia
Època
Descripció

Masia amb teulat a dos vessants. Situada en un
pendent amb planta baixa, planta pis i golfes.
Les parets són de pedra sorrenca; als extrems
la pedra és ben treballada així com a les
obertures. La façana de migdia té una entrada
amb arc carpanell amb dovelles i finestres amb
llindes de pedra sorrenca i ampits motllurats.
Tenen arcs de descàrrega i són disposades de
forma alineada. A la planta superior hi ha dos
badius amb arc de mig punt, un d’ells tapiat. La façana oest, actual entrada a la casa, té
obertures emmarcades amb llindes, alguna tapiada. Damunt la porta d’entrada, es troba una
finestra amb llinda de calcària i impostes corbades de reminiscència medieval. Al davant hi
ha una pallissa, avui en dia encara utilitzada per emmagatzemar-hi la palla.

Dades històriques

La masia mostra una notable unitat constructiva. Damunt l’actual porta d’entrada lateral, hi
ha la inscripció: "me fecit ... 1804". Damunt una finestra, hi ha l’any "1780".

Accés

Element disseminat de la Mota. Una vegada entrada a la carretera en direcció a la Mota, deixant
enrere la carretera comarcal, hi ha un trencall a uns 2 km i mà dreta, al mig d’una corba. A
300 m apareix la masia de Can Serrats.

Condició actual
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CAN VINARDELL
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Masia
s. XIV-XVIII (aproximada)

Descripció

Masia de planta rectangular i coberta a dos vessants amb cossos adossats al mur de llevant.
A la façana posterior de tramuntana destaca una porta adovellada i dues finestres amb llinda
i marc motllurat. Es pot veure també en aquesta façana una finestra amb llinda de calcària i
impostes corbades (tapiada). En l’angle destaca una estructura de planta circular. A la façana
de ponent hi ha tres finestres de llinda i impostes corbades de tipologia molt similar, alguna
de les quals sembla refeta. Destaca la gran pallissa adossada al mur de migdia. Té coberta a
dues aigües i encavallada de fusta. Un gran pilar de secció quadrada sosté la jàssera central.
L’era, situada davant la pallissa, és empedrada.

Dades històriques

Malgrat que no s'han trobat documents referents al mas, el seu actual aspecte evidencia una
evolució arquitectònica des d’època medieval. L’estructura mostra cossos afegits en època
posterior, com ara la pallissa.

Accés
Condició actual
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Veïnat de Can Vinardell. Abans d’arribar al nucli Revardit, a mà dreta.
Habitatge. Visitable només exterior
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CREIXENT
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Conjunt
Incerta

Grup de quatre o cinc masies ubicades en un mateix veïnat. Les masies són de tipologia diversa.
Les masies han estat refetes o restaurades, unes ruïnes amb una inscripció de principis del
segle XIX recorden la crema del veïnat de Creixent durant la Guerra del Francès. Alguns dels
masos conserven elements destacables, com portes de dovelles, finestres de llinda o inscripcions
amb data.

Dades històriques

En dues llindes del veïnat es pot documentar que un tal “Francisco Comas” va reconstruir la
seva casa al primer terç del segle XIX i s’hi fa saber que fou cremada pels francesos el 25 de
juliol de 1808 durant la Guerra del Francès (1808-1814).

Accés

La Mota. Una vegada s'ha deixat la carretera de Banyoles a Girona i s'agafa la carretera local
de la Mota; a 2,5 km hi ha un trencall a mà esquerra on s'indica el veïnat de Creixent. Cal
seguir la carretera fins a arribar a les primeres cases del veïnat. És una carretera dolenta i
de difícil accés.

Condició actual
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MAS BANYETA
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XVII

Masia de tres crugies amb el cos central més destacat. Té tres plantes i coberta a dos vessants,
amb la façana principal encarada a llevant. La façana de llevant té una porta central bisellada
feta de carreus de pedra de Girona. La seva llinda té l'any gravat (1635). En la primera planta,
damunt la porta, hi ha una gran finestra bisellada amb ampit motllurat. La resta de finestres
són de llinda i bisellades. En una d’elles hi apareix una data incisa (1640). En el pis superior
hi ha el badiu d'arc de lloses de travertí. Damunt seu s'identifica un ull de bou de forma oval
format per dues peces de travertí. La façana sud és molt reformada, però conserva el rellotge
de sol. En la façana nord hi perdura una finestra bisellada de llinda. És feta de pedra de Girona.
Una segona finestra de llinda conserva els orificis de la reixa. La masia a la banda de tramuntana
té encara les restes de l'antiga pallissa, avui bastant reformada.

Dades històriques

A partir dels anys gravats en les obertures es constata que el Mas Banyeta seria el més antic
del veïnat, segurament edificat en part el segle XVII. El mas de Can Cisó, dins del veïnat de la
Banyeta, té la porta amb la data “1801”. Can Xargay també mostra la llinda de la porta principal
gravada. Hi llegim el nom de “Francesc Xargay” i l'any “1797”.

Accés

La Banyeta. En direcció a Girona, cal agafar la sortida de Palol de Revardit. El veïnat és visible
a peu de carretera.

Condició actual
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Habitatge. Visitable només exterior
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MAS MARET
Tipologia
Època

Descripció

Dades històriques
Accés

Condició actual
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PALOL DE REVARDIT
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Arquitectura civil. Masia
s. XV-XVIII

Masia de planta quadrangular amb teulat a dos vessants. Planta pis i golfes estructurades en
tres crugies perpendiculars a la façana principal. Les parets són de pedra sorrenca amb la
majoria de les obertures emmarcades amb llindes i alguna amb ampit motllurat. El costat
oest dominen les obertures fetes amb marc de totxo. La façana principal a migdia mostra una
porta forana de grans dovelles de sorrenca. Entrant per la porta principal ens trobem amb la
part central de la masia; a cada costat dos grans arcs de mig punt tapiats i al centre una escala
que porta a un primer pis actualment ensorrat. Antigament semblaria que hi havia la sala
damunt la porta d’entrada. Darrere aquesta primera estructura hi ha un àmbit a la planta baixa
amb volta de canó. Al seu centre s’aixeca una columna circular fins a la volta. Al costat de la
masia hi ha tres construccions adjacents que potser havien servit de masoveries o pallisses.
Destaca l’era empedrada.
En una finestra tapiada, a la façana principal, hi ha inscrit: "Me fecit 1788 28 abril".
Element disseminat de la Mota. Passada l’església de la Mota, a 1 Km hi ha un trencall que
es bifurca en dos. Cal agafar el de la mà dreta i a 1 km, hi ha la masia. És fàcil aparcar-hi però
de difícil accés en vehicle a causa del mal estat de la carretera.
Deshabitada. Visitable només exterior
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RIUDELLOTS DE LA CREU
Tipologia
Època
Descripció

Arquitectura civil. Conjunt.
s. XI i posteriors
Poble d'origen medieval ben agrupat entorn de l'església de Sant Martí. La masia més oriental
és Can Comes, la qual ha estat bastant restaurada. Té coberta a dos vessants, pallissa i una
porta forana d'arc de mig punt de dovelles. Ca l'Oliva, darrere l’església, mostra una estructura
de tres crugies. És meritòria la seva porta forana de dovelles de sorrenca. Adossada a la façana
hi ha una galeria porticada de dos pisos amb arcs de mig punt i voltes d'aresta. Per altra part,
Ca l'Estrolic, situada a migdia, és un mas de planta rectangular de notables dimensions. La
majoria de les seves finestres són de llinda i tenen ampit motllurat. La rectoria és una
característica masia de tres cossos de planta rectangular. La majoria de les seves finestres
són de llinda de pedra. L'església de Sant Martí de Riudellots de la Creu és d'origen romànic.
En la seva façana són rellevants el campanar d'espadanya i la seva portalada adovellada.

Dades històriques

Riudellots de la Creu té un origen medieval. L'església de Sant Martí, emplaçada en el centre
del veïnat, és documentada des d'inicis del segle XI. El topònim de Riudellots podria fer
referència al llim arrastrat pel torrent (Riu-de-llots), afluent del Revardit, i que passa a peus
del veïnat. El 1209 el veïnat apareix citat com a "Rivolutorum de Cruce". El 1359 la parròquia
de Riudellots (o Riu de Lots) tenia 25 focs i 5 focs de l'església segons el cens ordenat per Pere
III el Cerimoniós. El 1453 la Mota i Riudellots eren llocs reials. A prop del camí de Girona se
sap que existia una famosa creu de terme, avui desapareguda. En les proximitats han estat
documentades diverses troballes d'època romana, com en el Bosquet del Rajoler.

Accés

Riudellots de la Creu. En la carretera de Girona, s'ha d'agafar la sortida de Riudellots de la
Creu. El nucli es troba a peu de carretera.

Condició actual
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Veïnat. Visitable
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CASTELL DE PALOL DE REVARDIT
Tipologia
Època
Descripció

Arquitectura militar. Castell
s. XI-XVI
Actualment es conserven algunes parts de l’antic recinte
del castell de Palol de Revardit, preferentment a la
banda de llevant i migdia. En primer lloc es conserven
uns 15 m de la muralla; l'alçada d'aquesta és variable.
La muralla, formada per petits carreus irregulars, ha
estat en part refeta i consolidada. Ha perdurat en la
muralla la base d’una antiga torre de planta quadran
gular amb quatre antigues espitlleres, actualment ta
piades. En més bon estat es conserva la torre cilíndrica
situada en l’angle sud-est del recinte emmurallat. Aquesta
està formada per petits carreus disposats en filades regulars. Conserva una antiga obertura amb llinda de petites
dimensions. A la banda de migdia destaca una majestuosa torre de
planta quadrada, molt ben conservada. Té coberta a dos vessants. A la base de la torre es
poden veure les espitlleres i les troneres pensades per a armes de foc. Les finestres de la part
superior són de petites dimensions amb llinda i ampit. Al mur de tramuntana de la torre trobem
més restes de l’antic castell medieval: un mur defensiu fet a base de carreus de mida més
grossa, ben escairats i disposats en filades regulars. L'entrada al recinte té lloc per una porta
d'arc de mig punt amb dovelles. Adossat a la torre hi ha diverses construccions que a la vegada
comuniquen amb el mur septentrional de l'església.

Dades històriques
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PALOL DE REVARDIT
< ENRERE

La primera referència documental del castell de Palol data de 1076 quan es morí a l’interior
del recinte el bisbe de Carcassona, Bernat Bernat. Era el castlà del castell en Dalmau Gausbert.
En un document de l’any 1116 surt documentat com a "Palaciolo de Rivo David". Anys més
tard, en un capbreu signat per Bernat de Palol el 1311 s'anomena "Palaciolo de Rivovitis". Del
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llinatge de Palol de Revardit en queden diverses referències documentades. Entre 1195 i 1226,
Bernat; el 1286 i 1291, Guillem i Garsenda; el 1311, Bernat; el 1341, Guillem; el 1354 i 1365,
Ramon; el 1425 Felicià, i el 1430, Sibil·la. L'any 1469 el senyor de Palol lluità per la causa de
Joan II durant la Guerra Civil Catalana (1462-1472). L'any 1703 Maria de Cruïlles i Sarriera rep
els delmes de Palol. Així el castell el segle XVIII entrarà a formar part dels béns dels senyors
de Cruïlles. Pel que fa referència a les restes més antigues de la muralla, aquestes es podrien
datar als segles XI-XIII. La torre circular probablement seria d’aquesta època, malgrat que es
poden veure reformes posteriors. La gran torre de planta quadrada correspondria als segles
XIV-XVI.
Accés
Condició actual
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Nucli urbà. Palol de Revardit
Habitatge. Visitable
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ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ DE LA MOTA
Tipologia
Època
Descripció

L'església és d’una sola nau, coberta amb volta
de canó lleugerament apuntada. Està orientada a
llevant i acaba en un absis semicircular. El cam
panar és de base quadrada, coberta piramidal i
obertures de punt rodó a cada costat. La porta
d’entrada té un frontó trencat i un pilastre d’ordre clàssic i de pedra calcària grisa a banda i
banda. La llinda mostra un escut en relleu. En les batents de la porta hi ha ferradures clavades
que recorden l’advocació tradicional de Sant Martí de Tours. Damunt la porta trobem el rossetó
amb guardapols. Les parets són remolinades però es veu en alguns llocs la pedra sorrenca
ben tallada. A l’interior es pot veure l’arc ogival de l’absis. Damunt l’entrada hi ha el cor. Les
parets interiors són emblanquinades

Dades històriques

Segons J. Marquès i J. M. Corominas podria haver existit una primera ocupació paleocristiana
en aquest lloc. Prop del mas d’en Comas es van trobar sepultures d’època alt medieval. Els
documents, però, més antics trobats en relació amb l’església són del 1058, any en què la
comtessa Ermessenda va tornar a donar l’església al Bisbat de Girona. L’any 1273 hi ha un
altre document que cita la compra de delmes a la Mota al cavaller Ramon de Sant Julià per
part de la Pia Almoina de Girona. Durant els segles XIII i XIV apareix consignada diverses
vegades. El 1691 l’església fou reedificada gairebé en la seva totalitat si bé li resta part de
l’estructura romànica.

Accés

La Mota. En direcció a Girona, deixar la carretera comarcal i trencar a on indica la Mota, seguint
la carretera a 3 km s’arriba a l’església. No és fàcil aparcar-hi al davant.

Condició actual
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Arquitectura religiosa. Església
s. XIII-XVII

PALOL DE REVARDIT
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Església. Visitable només exterior
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ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ DE RIUDELLOTS DE LA CREU
Tipologia
Època
Descripció

Arquitectura religiosa. Església
s. XI i posteriors
Església d'origen romànic d'una sola nau rectangular amb capelles
laterals edificades en època posterior. La seva capçalera és rectangular.
En la façana hi sobresurt la portalada d'arc de mig punt de dovelles
de calcària grisa i l'ull de bou. El campanar d’espadanya té coberta
volada a dos vessants i ha estat bastant reformat. Mostra dos ulls, amb
arcs d'obra, i un tercer ull superior amb una cornisa de separació. En
els angles nord-est i sud-est de l’església foren construïdes dues garites
defensives amb espitlleres fetes de llosa de pedra i totxo. En la capçalera hi ha
una finestra d’arc de mig punt i un antic rellotge de sol. A l'interior, es troba el cor damunt d'una
volta rebaixada. A cada costat de la nau hi ha dues capelles laterals amb voltes d’aresta. L'entrada
a les capelles és per mitjà d'un arc escarser. L'escala del presbiteri té la data gravada de “1865”.
El cos afegit de la sagristia mostra una porta de llinda bisellada, sense inscripció. A l'entrada
hi ha una fornícula on llegim gravat el nom del rector i l’any “1602”.

Dades històriques

L'església és citada per primera vegada el 31 de març de 1019 amb motiu de la restitució de
la comtessa Ermessenda de Barcelona d'un conjunt d'esglésies i jurisdiccions pertanyents al
bisbe de Girona. En el document hi apareix el nom de "Sancti Martini de Rivoluti" conjuntament
amb l’església de "Sancti Martini de Mota". El 1359 apareix referida com a "Perroquia de Riu
de Lots" en el cens ordenat per Pere III El Cerimoniós en les terres pròximes a la vila de
Banyoles. És esmentada el 1362 i l’any 1691 en el Llibre Verd. S'ha hipotitzat que l’antiga
església romànica podria ser aquella de Sant Martí de Boscós, avui derruïda en les proximitats
de la masia de can Janic.

Accés

Element disseminat. Riudellots de la Creu. En direcció a Girona, cal agafar la sortida de
Riudellots de la Creu. El poble està situat a peu de carretera.

Condició actual
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Església. Visitable concertat
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ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL DE PALOL
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura religiosa. Església
s. XII-XVIII

Església d'una sola nau de planta rectangular i absis
semicircular adossat al mur de llevant. Amb forma de
creuer hi ha adossades dues naus laterals i una sagristia.
A la façana principal destaca la portalada de forma rec
tangular amb dintell i brancals amb ressalt de pedra.
Corona la porta un petit temple amb la figura de Sant Miquel
Arcàngel vencent el dimoni. Sobre el templet un escut i
decoracions d’estil barroc amb garlandes. Sobre la portalada
hi ha un petit rosetó amb guardapols. El campanar és de base
quadrada i de grans dimensions. Els murs són arrebossats i només s'han
deixat al descobert els carreus cantoners. La nau està coberta amb volta de canó i un arc triomfal
emmarca l'absis. Als peus de la nau hi ha un cor que es sustenta amb volta d'arc rebaixat. Les
dues capelles laterals estan cobertes amb volta de creueria.

Dades històriques

438

La primera referència documental de l'església de Sant Miquel data de l'any 1076. El bisbe de
Carcassona, Bernat Bernat, mor quan, per circumstàncies que es desconeixen, es trobava al
castell de Palol. En el seu testament surt esmentada l'església com a "Sancti Michaelis de
Paladel". A partir d'aquesta data l'església es troba referenciada en diversos documents: el
1344 es coneix com a "Sancti Michaelis de Palaciolo de Rivoritis"; el 1372, "Parrochia Castri
de Palaciolo de Rivoritis". El segle XV l’església tenia dos altars, el major dedicat a Sant Miquel
i un altre dedicat a Sant Bartomeu. El temple fou reformat al segle XVIII.

Accés

Nucli urbà. Palol de Revardit

Condició actual

Església. Visitable concertat
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LA RECTORIA DE LA MOTA
Tipologia
Època
Descripció

Arquitectura religiosa. Rectoria
s. XVIII
Casa de planta rectangular amb planta baixa i pis,
amb el teulat a dos vessants amb el carener per
pendicular a la façana principal. Està adossada a
l'absis de l'església i la façana principal està encarada
a migdia. La majoria d’obertures de tot l'edifici són
emmarcades amb llinda monolítica i pedres de
descàrrega de sorrenca. El parament és fet de
pedra irregular. A la façana lateral nord, les
finestres amb llinda tenen ampits motllurats.
En la façana posterior trobem també una arc de
punt rodó amb reixa.

Dades històriques

La casa de la rectoria hauria estat ampliada o construïda en bona part al llarg del segle XVIII.
A les llindes hi ha les següents inscripcions: en la porta d'entrada, hi ha inscrit l'any "1745",
en la finestra de la façana principal l’any "1745", en una finestra lateral l’any "1746". En la part
posterior de la rectoria, però, es pot veure un parament de carreus ben tallats que podrien
indicar un origen més antic.

Accés

La Mota. En la carretera comarcal en direcció a Girona, s’ha d’agafar la carretera de la Mota;
s’hi arriba en 3 km. L’església queda a mà dreta.

Condició actual

< ENRERE

Habitatge. Visitable només exterior
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EL PONT VELL / PONT DEL MARMANYA
Tipologia
Època

Descripció

Pont d'una sola arcada de mig punt (4,02
m de llum) damunt la riera del Mar
manya. Té una estructura molt sòlida. El
pont és construït amb carreus ben tallats
de sorrenca, col·locats en filades i units
amb abundant morter de calç. La seva
alçada actual és de prop de 3,00 m respecte al llit de la riera. Té una amplada de 3,23 m. L'arc
del pont mostra un extradós bastant regular i és fet a base de dovelles de pedra sorrenca. En
la base de l'arcada s'hi poden veure cinc orificis quadrats a cada costat que molt probablement
sostenien la cintra de fusta en el procés de construcció de l'arc. En la part superior es conserven
les restes de la barana de pedra. Els carreus de l'obra mostren una notable regularitat i solen
mesurar 40 x 20 cm.

Dades històriques

L'historiador banyolí Pere Alsius en el seu llibre "Centenari de la Guerra de la Independència"
(1909) anomena aquest pont durant la Guerra de la Independència (1808-1814). Així el 2 de
març de 1812 va tenir lloc un enfrontament bèl·lic entre les tropes napoleòniques i les companyies
locals del batalló de San Fernando en el “petit pont de Madremanya (aprop de Can Canya)".

Accés

Element disseminat. La Banyeta. Cal agafar la sortida de Palol de Revardit i seguir en direcció
al polígon industrial de Palol (La Banyeta). A 600 m, i a mà esquerra, es troba un trencall
senyalitzat i sense asfaltar en direcció al veïnat de la Bruguera. Cal seguir en cotxe uns 150
m fins a trobar un trencall a mà dreta. Serà un caminet d'uns 100 m el que ens portarà fins a
aquest pont damunt del Marmanya.

Condició actual
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Element constructiu. Pont
s. XVII-XIX (aproximada)
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Pont. Visitable
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POU DE GLAÇ DE PALOL DE REVARDIT
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Pou de glaç
segle XVII-principis segle XX

Pou de glaç amb dipòsit de planta circular excavat
a terra que conserva la coberta de volta semiesfèrica.
Té 10,10 m de fondària i 8,35 m de diàmetre. Actualment són tapiades les seves dues portes
laterals. Una de les portes conserva les restes dels brancals "in situ". Són dos carreus de
pedra de Girona amb un ressalt. La llum de la porta és de 70 cm. La pedra utilitzada en la
construcció és la sorrenca local, de formes més aviat arrodonides. En la volta es pot veure que
foren lligades amb abundant morter de calç i col·locades de forma radial.

Dades històriques

Els pous de glaç contenien els blocs de gel que eren introduïts i col·locats a l'hivern en capes
separades per feixos de palla, branques o terra. El gel era comercialitzat i usat en les conserves
d'aliments, o bé usat per refrescar begudes i fer gelats. Durant els segles XVII i XVIII té lloc
el període de major intensitat en el comerç del gel. A Palol, sabem que el pou de glaç fou
utilitzat encara fins a principis del segle XX i que el gel era aconseguit en unes basses de la
riera del Marmanya, on s'hi serraven els blocs. Segons documents conservats en l'Arxiu de
Girona se sap que aquest subministrava gel el segle XVIII a la ciutat de Girona. Altres pous de
glaç documentats a la comarca del Pla de l'Estany són els de Palol de la Farga (Cornellà),
Llavanera (Crespià), Merlant (Porqueres), Serinyà, Sant Miquel de Campmajor o Vilamarí
(Vilademuls).

Accés

Element disseminat. Palol de Revardit. En direcció a Banyoles, s'ha d'agafar la sortida de Palol
de Revardit. A 500 m a la carretera de Palol de Revardit, hi ha un trencall a mà esquerra
senyalitzat. A 600 m s'arriba al cementiri en cotxe. Des d'aquí cal agafar un camí a peu (120
m) ben fressat fins al pou de glaç.

Condició actual
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Element patrimonial. Visitable

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

PALOL DE REVARDIT
ÍNDEX

441

< ENRERE

< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

PORQUERES

< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

Inventari històric i arquitectònic de la comarca
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Estem davant del segon municipi més extens de la comarca. Té 33,77 Km2 una superfície
que envolta pràcticament la de Banyoles, excepte pel seu costat nord-est, la banda
de Fontcoberta. El seu creixement demogràfic ha estat espectacular, ha passat dels
2.927 l’any 1988 a una població de 3.768 habitants el 2003, una xifra que representa
el 14% sobre el total del Pla de l’Estany. Porqueres és el municipi més poblat després
de Banyoles.
Pel que fa a l’etimologia de l’actual nom Porqueres podem dir que en el s. X el trobem
documentat amb el nom de Porcarias. De la seva arrel PORC es diu que pot fer
referència en un lloc on es crien porcs o bé al mot pórca en referència a la feixa de
terra destinada a la sembra.
És un municipi bastant pla, però que té una gran part boscosa i amb cims elevats, com
la serra de Sant Patllari o la de Ginestar que li fa de límit amb Sant Miquel de
Campmajor. La seva gran extensió fa del terme de Porqueres un municipi molt
disseminat. En realitat no va ser fins a mitjan s. XIX que no es va formar l’actual terme
municipal, que està constituït pels pobles de Porqueres, Pujarnol, Merlant, Miànigues,
Mata i Usall, cadascun dels quals han crescut històricament al voltant de les seves
respectives esglésies parroquials.
Santa Maria de Porqueres (s. XII) és la més emblemàtica i forma part d’un dels millors
exemplars d’arquitectura romànica de les comarques gironines. La portalada amb
arcs de ferradura i amb capitells i arquivoltes esculturades és excepcional. L’antic
mas del castell de Porqueres i un dels pocs comunidors que encara existeixen formen
un espai de notable interès.
Pujarnol constitueix un petit nucli format per la torre i l’església de Sant Cebrià
(s. XIII). Sant Maurici de Calç és una construcció del s. XII-XIII que té un encant especial
pel lloc on està situada. Sant Bartomeu de Matamala, Sant Patllari i Merlant són altres
esglesioles rurals que formen part d’altres indrets d’aquest extens municipi, amb
notables característiques constructives
Sant Cristòfol d’Usall, a la part nord de l’estany, és també una construcció romànica
del s. XII que es troba enmig d’un conjunt amb altres construccions arquitectòniques
d’interès. També hi ha Sant Romà de Miànigues, una església que representa les
reformes fetes al s. XVIII, i Sant Andreu de Mata, (s.XII), l’església parroquial del poble
més habitat del municipi que està formada per uns sola nau i es caracteritza entre
d’altres pel destacat campanar d’espadanya.
Porqueres és probablement uns del municipis on s’hi apleguen més masos amb un
passat rellevant: Can Xargai, Can Costa, Can Frigola o Can Ferrerós, actual seu de
l’Ajuntament, a la zona de Mata; Can Casadevall o Can Xargai, Can Guardiola i Can
Campolier, a la zona de Miànigues; Can Sutirà i Can Vila a Pujarnol; el Corralot, a
Porqueres; Rodeja i Can Ginestar per la banda de Merlant, i a Usall, la construcció
més emblemàtica, Can Traver, una masia del s. XIII-XIV, on el 1496 la família Traver
va ser ennoblida per part del rei Ferran el Catòlic.
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AJUNTAMENT DE PORQUERES / CAN FERRERÓS
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Masia
s. XIII i posteriors

Descripció

Masia de grans dimensions encarada a migdia. Està formada
per dues estructures rectangulars sobreposades: el mas
medieval de dues tramades i la seva ampliació (s. XVII-XVIII).
També mostra un seguit de construccions afegides a la banda
sud i est. L’edifici principal és de planta rectangular i dues
plantes amb coberta a dos vessants; les parets són de carreus de pedra
ben tallats a les cantonades. Les obertures són majoritàriament amb
dintell de pedra o fusta, moltes d’elles de factura recent. L’accés actual
a l’edifici és al costat de migdia. La porta forana és emmarcada amb
dovelles, al costat hi sobresurt un porxo amb arc rebaixat. Damunt la porta perdura una finestra
amb llinda i carreus bisellats. La restauració de l’edifici ha conservat la seva fesomia exterior,
els interiors són adaptats a la nova funció pública de l’edifici. A l’interior queden les restes del
mas medieval de dues tramades: sobretot es conserva encara un arc de dovelles paral·lel a
la façana. Al davant de la masia hi ha una era empedrada i un pou.

Dades històriques

Durant el s. XIV varen existir a Banyoles tibantors internes entre el govern de la vila i el monestir;
això va fer que s’intentés crear una vila reial a Mata, parròquia sufragània de Corts. Aquest fou
un dels motius pels quals es va comprar al rei el Mas Ferrerons. Les restes del primitiu mas
medieval podrien datar-se als s. XIII-XIV. Al llarg dels s. XVII-XVIII es van realitzar diverses
ampliacions a la masia. Actualment és la seu de l’Ajuntament de Porqueres, reforma realitzada
per l’arquitecte Jordi Masgrau.

Accés

Element disseminat. Mata. Sortir de Banyoles en direcció Girona. Està indicat amb un panell.
Cal trencar a l’esquerra i l’actual Ajuntament de Porqueres és a uns 200 m.

Condició actual
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BAIXADOR DE MATA
Tipologia
Època

450

Arquitectura civil. Estació de tren
1926-1928

Descripció

Petita estació ferroviària d’una sola planta
i coberta plana sense elements decora
tius. Té planta rectangular i 41 m2 de
superfície amb un edifici de serveis ad
jacent de planta rectangular i coberta a
un sol vessant (11m2). A la façana de
llevat, davant l’antiga via de tren, hi ha
tres obertures emmarcades: dues finestres rectangulars i una porta d’entrada. La façana
és limitada per una franja en ressalt. Una simple cornisa d’obra corona la coberta, amb una
mena de frontó de perfil curvilini –un frontó al davant i un segon lateral- on segurament
anava col·locat el rètol identificatiu de l’estació. L’estació al mateix temps era l’habitatge del
capatàs de via i obres.

Dades històriques

La línia del Tren Pinxo de Banyoles era de 16 quilòmetres, amb parada oficial a les estacions
de Banyoles, Cornellà del Terri, Pont Major i Pedret. També tenia parades menors als baixadors
de Mata (Porqueres) i la Banyeta (Palol de Revardit), la República (Palol de Revardit) i Sarrià
de Ter. El projecte del Tren Pinxo fou realitzat l’any 1909 per l’enginyer belga C. Destrebecqz,
però les obres no es dugueren a terme fins l’any 1926. A la comarca l’estació de Banyoles, a
tocar l’antiga fàbrica de Les Saques, avui és desapareguda. L’estació de Cornellà del Terri
davant de Can Pigem era un edifici d’una sola planta (de 120 m2 de superfície) amb un dipòsit
d’aigua elevat sobre pilastres de formigó. Fou enderrocada l’any 1985. Només es conserva
l’edifici del baixador de Mata, conservat de forma bastant íntegra. En un croquis de l’Arxiu
Històric Comarcal de Banyoles és possible apreciar el projecte originari del “Apeadero de
Mata”. El baixador de La República mostrava fins als anys 90 del s. XX unes característiques
constructives molt similars, però també fou enderrocat. L’Ajuntament de Porqueres té previst
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de convertir aquesta petita estació de Mata en un petit museu ferroviari, donat que és un dels
pocs vestigis que ha perdurat del conegut Tren Petit o Tren Pinxo de Banyoles.
Accés
Condició actual
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Nucli urbà. Mata. C. de Sant Andreu.
Equipament cultural. Visitable concertat
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CAN CAMPOLIER
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XIII i XVII-XIX

Masia de grans dimensions de planta rectangular,
coberta a dos vessants. A la façana sud té planta
baixa i pis, a la façana nord tres plantes. La façana
principal és a migdia. Aquí trobem un barri que
encercla l’era empedrada, amb un portal d’entrada
central d’arc rebaixat de totxo i coberta volada. Dins l’era
hi ha una cabanya. La porta d’entrada a la façana principal
té arc rebaixat de pedra. A tocar la porta, un antic muntador amb tres graons de pedra. Les
finestres de la planta baixa són amb dintell i enreixades amb elements de forja. Els balcons
de la planta pis mostren llinda arquejada de travertí. A la façana posterior de tramuntana les
obertures són amb llinda monolítica o bé amb dintell arquejat. La terrassa de la masia també
es troba a tramuntana. Destaca un passatge interior amb arc que permetia accedir a l’era.
Corona l’edifici una torreta defensiva de planta quadrada. Les façanes actualment són
arrebossades amb els carreus angulars i els elements arquitectònics visibles.

Dades històriques

Antigament s’anomenava Ca n’Amic, sembla ser que aquesta família està documentada a partir
del s. XIII. La família Campolier va comprar la propietat a mitjan s. XVII, moment en què
comencen a fer-se importants reformes i ampliacions a la masia. En la porta d’entrada es pot
llegir el nom del propietari “Miquel Campolier” i l’any “1684”.

Accés

Miànigues. A l’inici de la carretera de Mieres, just a la sortida de Banyoles. A mà esquerra hi
apareix la senyal de Miànigues a 0,7 km. Cal seguir fins a trobar el nucli, deixar-lo a mà
esquerra i continuar fins a arribar a la casa.

Condició actual
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Habitatge. Visitable només exterior
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CAN COSTA
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XVI-XVII

Masia de planta rectangular formada per dos cossos. El primer cos està compost per planta
i pis i golfes. El segon cos, adossat al primer, és més elevat, i consta de planta i dos pisos. Els
dos cossos estan orientats a migdia i tenen el teulat a dos vessants. L’entrada a la masia és
al costat de llevant. Una porta forana amb arc de mig punt de dovelles dóna entrada a l’edifici.
La finestra amb llinda bisellada damunt la porta té la data 1510. Una segona finestra amb
inscripció indica l’any 1698. La façana de migdia està repicada i les obertures s’han engrandit;
la part de ponent ha estat rehabilitada. L’interior de Can Costa queda format, a la planta baixa,
per tres crugies perpendiculars a la façana. La crugia nord conserva encara la volta de pedra
amb llunetes. Al cos nord, on s’aixeca la part més alta de la casa, al pis superior, encara es
poden veure els cairats de fusta i la data de 1800. Davant la porta d’entrada hi ha la cabana
amb coberta a dos vessants.

Dades històriques

Accés
Condició actual

< ENRERE

Els propietaris tenen documentació a partir del s. XIII. S’esmenta sovint el monestir de Banyoles,
antic propietari de totes les terres de Mata. El mas ha estat sempre en mans de la mateixa
família. Antigament la casa s’anomenava Costabella, però s’ha escurçat a Costa i actualment
els propietaris porten el nom de Compte. La casa s’ha anat remodelant al llarg dels anys i la
part nord és construïda al 1800. Sembla que la intenció era cobrir tot el teulat a major alçada,
però no es va acabar. La casa tenia un trull d’oli, avui desaparegut. Actualment, a causa de les
reformes, tota la distribució de la casa s’ha modificat.
Nucli urbà. Mata. Al costat de l’església de Mata.
Habitatge. Visitable només exterior
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CAN FAGES
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XVII-XVIII (aproximada)

Típica masia de tres crugies d'estil basilical amb el cos central més aixecat i de tres plantes.
La coberta dels cossos laterals és a un sol vessant, mentre que el cos central és a dues aigües.
La façana principal és a llevant, davant l'era empedrada. En l'eix de la façana hi destaca la
porta forana bisellada amb llinda arquejada d'una sola peça. A banda i banda, les dues finestres
del cos lateral són també de llinda arquejada. De forma simètrica hi ha tres finestres de dintell
de travertí i ampit motllurat en la primera planta. La finestra central és de majors dimensions
i té els seus brancals bisellats. En la segona planta del cos central hi ha un badiu amb un arc
escarser fet de maó. En les façanes laterals les obertures originàries són també de llinda de
travertí. En la façana posterior s'identifiquen una porta i una finestra tapiades, fetes amb arc
de llosetes. La cabanya és situada en el costat nord de l'era. Té una entrada amb arc fet de
lloses de travertí i una coberta a dos vessants. L'edifici annex es troba esfondrat.

Dades històriques

No es tenen dades sobre aquesta masia. Tampoc hi ha cap mena d’inscripció en les portes i
finestres.

Accés

Usall. En l’antiga carretera comarcal de Banyoles a Olot, en direcció a Serinyà, cal agafar un
trencall a mà dreta. A prop de 300 m en cotxe hi ha aquesta masia.

Condició actual
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CAN FRIGOLA
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XIII i XVIII

Masia de caire senyorial d’estructura en tres cossos que consta de planta baixa i dos pisos.
El teulat és a dos vessants i destaca el ràfec de grans pedres amb motllures. Al costat de
llevant hi ha una estructura perpendicular que entra dins la casa i que és la primera construcció
de Can Frigola. És de dues plantes amb una galeria incorporada. L’estructura central de la
casa és de planta quadrada. Les façanes queden remolinades a excepció dels marcs de les
obertures amb dintell de pedra i de les pedres cantoneres. Les obertures són distribuïdes de
forma simètrica. Destaca en la façana principal a migdia una finestra amb obertura triple amb
arcs de mig punt de totxo. La porta d’entrada és amb llinda monolítica damunt un balcó.
L’interior s’estructura a partir d’una gran sala central. Quatre portes a cada costat distribueixen
les estances, amb alcoves a cada costat. Al costat nord de la sala, una petita capella. La sala
s’articula amb trams de voltes d’aresta amb llunetes.

Dades històriques

Hi ha un document del 1250 que fa referència a Jaume Frigola i la seva dona Adelaida. Són els
primers ascendents dels quals es té notícia de la família Frigola. Devia existir, doncs, una casa
ja en el s. XIII. Es conserven restes d’un edifici que podrien correspondre a aquesta època al
costat de llevant. L’actual casa és del s. XVIII tot i que durant el XX es fan diverses reformes i
se li dóna l’aspecte que té actualment. La construcció de la casa, del 1786, es va fer sobreposant
se a part de l’antiga. Cal destacar un avantpassat de la família anomenat Salvador Frigola,
famós per haver estat un dels qui va assaltar el castell de Figueres i va expulsar els francesos
durant la guerra de la Independència.

Accés

Nucli urbà. Mata. Camí de Can Frigola. A l’església de Sant Andreu de Mata trencar per un
camí a mà esquerra. A uns 300 m s'arriba a Can Frigola.

Condició actual
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CAN GALLIFA
Tipologia
Època

Descripció

El conjunt de Can Gallifa, casa pairal, masoveries i capella, es deu a la construcció en una sola
etapa. La casa pairal, centre del conjunt, és de planta rectangular, amb planta baixa i dos pisos.
Les obertures són regulars i segueixen una distribució a partir de l'eix de simetria que marca
la gran porta d'entrada, d'arc de mig punt amb dovelles. Sobre la porta, una petita finestra, i
a cada costat, un balcó. A la segona planta, petites finestres de punt rodó. A la façana posterior
es repeteix la mateixa distribució que a la principal. La masoveria correspon a una construcció
més modesta. La capella, adossada a la façana lateral de la casa pairal, és d'estil eclèctic amb
regust romànic. És una petita capella, d'una sola nau rectangular amb absis semicircular. Les
decoracions exteriors imiten arquets d'estil llombard i la porta d’entrada és adovellada. Corona
la capella una torre campanar de planta quadrada.

Dades històriques

Francesc de Gallifa i Gomis fa construir l'any 1902 el conjunt de Can Gallifa, que comprenia la
casa pairal, les dependències dels masovers i l'església privada consagrada a la Mare de Déu.

Accés

Element disseminat. Merlant. S’ha d’agafar l’antiga carretera d'Olot a Girona on trobarem la
urbanització Caselles d’Avall. Un cop allà, cal agafar el camí en direcció a Merlant. A 1.9 km
trobarem Can Gallifa a mà dreta.

Condició actual
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Arquitectura civil. Masia
1902
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CAN GINESTAR
Tipologia
Època
Descripció
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Arquitectura civil. Masia
s. XV-XVIII
El conjunt de Can Ginestar està format
per la masia, una petita capella de
dicada a Sant Cosme i Sant Damià i
una cabana. Aquests tres elements
estan encerclats per un barri formant
un pati interior. El mas és de grans
dimensions i esglaonat en el desnivell
del terreny. L'edifici està format per
planta baixa, pis i golfes. A la planta
baixa es troben les restes més anti
gues de la casa i hi ha estances d’ús
agrícola. L'estructura d'aquesta planta
és paral·lela al vessant de la muntanya. A la planta pis, hi ha un canvi de direcció de les crugies
respecte a la planta baixa. L'entrada s'orienta a ponent i queda a nivell de la muntanya. La
porta d'entrada és de grans dimensions, amb una gran llinda de pedra monolítica. La llinda i
els brancals presenten un senzill bisellat, que es repeteix en bona part de les finestres amb
dintell d’aquesta façana. A l'interior de la casa destaca la gran sala de forma rectangular
coberta amb volta rebaixada amb tres arcs torals i llunetes. A l'extrem de la sala es conserva
una petita fornícula. La sala actua de distribuïdor a les habitacions a la vegada que dóna accés
a la gran terrassa. La gran terrassa elevada edificada a mitjan s. XVIII es troba encarada a
llevant, amb portes amb dintell i petites finestres de punt rodó a les golfes. La capella privada
és d’una sola nau amb porxo, a l’interior destaca la decoració d’estil barroc.
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Dades històriques

Diversos historiadors relacionen l'actual Can Ginestar amb l'indret antigament anomenat "Vilar
astar", que es troba documentat per primera vegada l'any 979. El mas torna a estar documentat
l'any 1474 en una donació del rei Joan II al conseller Francesc Verntallat. La casa ha patit
diverses reformes i ampliacions. La reforma més important del mas s'efectua al s. XVIII quan
es construeix també la petita capella privada. A destacar dues inscripcions: en una de les
portes de la terrassa s’hi llegeix "PER A JOAN SAYOL Y GINESTA 1746", mentre que en una
porta interior hi ha la data "1466".

Accés

Element disseminat. Merlant. Cal agafar la carretera de Mieres a Banyoles, al Km 26.7 trobem
un trencall a mà dreta que ens portarà fins a Can Ginestar a través d'una carretera sense
asfaltar. És de fàcil accés i es pot arribar amb cotxe fins al peu de la casa.
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CAN GUARDIOLA
Tipologia
Època
Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XVII-XIX
Can Guardiola és de planta rectangular i està formada per dos cossos. La masia mostra diverses
fases constructives. El cos principal es troba al costat de ponent, sembla la part més antiga.
El cos principal és de planta rectangular. Orientat de nord a sud, està format per planta i dos
pisos i té teulat a dos vessants. A la façana nord s’observa una antiga porta forana d’arc de
mig punt adovellada ara tapiada. Al costat de migdia tres grans badius simètrics coronen el
segon pis. A la façana lateral de ponent destaquen diverses obertures emmarcades, totes elles
amb dintell de pedra. Una de les finestres mostra creu en relleu, retall en bisell i ampit. Al
costat de llevant d’aquest primer cos n’hi ha un segon de planta rectangular allargada, posterior,
adossat. És un porxo i galeria amb dos arcs de mig punt orientada a llevant i que dóna a l’actual
entrada de la casa. Els carreus de l’obra són de pedra de Banyoles molt ben treballats. En el
centre de la façana nord s’alça un cos a la manera de torre. Té una porta arquejada.

Dades històriques

Es té constància de l’existència d’aquesta masia des d’època medieval. Tot i això, els trets
constructius indicarien una cronologia més avançada i probablement dels s. XVII-XIX. Damunt
la porta d’entrada es troba l’any “1807”. En una finestra lateral es llegeix la data "1667", en
una segona finestra "1831".

Accés

Miànigues. En direcció a la carretera de Mieres, una vegada s’ha entrat a la urbanització del
Puig de la Font Pudosa s’ha de trencar a mà dreta. Hi apareix la indicació de Miànigues. Només
cal seguir les indicacions per arribar al nucli.
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CAN GUILANA
Tipologia
Època

Descripció

Masia de planta rectangular, coberta a dos vessants i de tres plantes orientada en sentit nord
sud. Tipològicament és una masia de tres crugies. La façana principal és a migdia. Precedeix
la casa un portal d'entrada d'arc rebaixat amb una cornisa de maó decorada a base de dents
de serra i dentellons. La façana de migdia té un gran nombre d'obertures de diferent tipologia.
A la planta baixa hi ha la porta forana d'arc de mig punt de dovelles i dues portes laterals amb
dintell de pedra. En la primera planta sobresurten dues finestres geminades d'arquets trilobulats
d'estil gòtic. Aquestes finestres sembla que foren recol·locades. A banda i banda, de manera
simètrica respecte a les obertures de la planta baixa, hi ha dues finestres bisellades de carreus
de calcària. A la segona planta, dessota la carena, s’ha de destacar una galeria feta de pilars
de carreus de travertí. Les obertures de la galeria són de llinda amb les impostes corbades.
La façana de llevant presenta un parament ben cohesionat de carreus de pedra d'Espolla. Les
finestres de la primera planta són bisellades amb ampit motllurat. Les quatre finestres
arrenglerades de la segona planta tenen dintell de pedra. A tocar de la casa hi ha la cabanya,
amb teulada a dues aigües i una obertura amb un gran arc de pedra.

Dades històriques

La masia mostra elements arquitectònics d’època medieval, tot i que l’estructura del mas és
posterior, com també algunes de les seves obertures.

Accés

Usall. En la carretera comarcal, s’ha d’agafar la sortida d’Esponellà en direcció a Banyoles.
Hi ha un trencall a mà dreta asfaltat en direcció a Usall. A 1 km hi ha l’església de Sant Cristòfor,
des d'on cal agafar una bifurcació a mà dreta fins a Can Guilana a 200 m.
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CAN MASMIQUEL
Tipologia
Època
Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XIV-XIX
Masia de planta rectangular, de tres plantes i coberta a dues vessants amb diversos cossos
afegits en el costat de migdia i llevant. La façana principal es troba a migdia. Hi sobresurt una
porta forana d'arc rebaixat de dovelles de travertí. Damunt hi ha una finestra de llinda arquejada
amb arc conopial incís i rosella decorativa en relleu. A l'interior té festejadors, espitllera i
mostra un ampit motllurat. Una segona finestra de la primera planta és de llinda monolítica
de calcària grisa. La llinda té diversos elements gravats. El pilar central de la façana meridional
té base motllurada i data gravada (1783). El balcó també té data incisa i el nom del propietari.
En el segon pis destaquen un grup de 4 grans badius d'arc rebaixat fetes amb llosa de travertí.
L'era és tancada per un mur perimetral, possiblement obra del s. XVIII. Destaca l'accés de
ponent a través d’un portal amb dintell d'una sola peça en forma d'arc. Té una interessant
inscripció de la família Masmiquel. En l'interior, en el primer pis hi ha la sala, dividida per un
gran arc rebaixat de dovelles que arranca des de dues pilastres motllurades. La volta de la
sala és de llunetes. En la terrassa de tramuntana es troba el pou de la casa amb el brocal de
pedra. El brocal de la cisterna és de planta quadrada i té la base motllurada.

Dades històriques

L’existència d’aquest mas es coneguda des de principis del s. XIV. Segons un document de 21
d’abril de 1344 el Mas Miquel pagava, conjuntament amb altres masos d'Usall, diversos censos
al rei Pere III el Cerimoniós i que foren venuts a l’abat Arnau de Samasó del monestir de
Banyoles. La masia hauria estat reformada als s. XVII i XIX com provarien un gran nombre
d’inscripcions: en el portal de ponent "SALVADO MASMIQUEL MES FESIT 1793", portal de
llevant “1799”, finestra "6 FEB.1807", finestra de la façana sud i llinda del corral “1605”.

Accés

Usall. En l’antiga carretera de Banyoles a Olot, a mà dreta, en direcció a Serinyà, hi ha un
trencall que du a la masia. És a 350 m. És de fàcil accés.
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CA N'ORDIS
Tipologia
Època

462

Arquitectura civil. Masia
s. XIII-XVIII (aproximada)

Descripció

Masia de planta rectangular, de tres plantes i teulat a dues vessants amb diversos edificis
afegits a migdia i a ponent. La façana principal és a migdia i ha estat significativament modificada.
Destaquen en la façana sud tres finestres alineades a la primera planta. La primera és de
llinda monolítica amb ampit. La segona finestra és d'impostes convexes i dintell de pedra,
profusament decorada. En la cara interna de les impostes s'hi poden veure dos mascarons
enfrontats. La seva llinda té esculpit un arc conopial en degradació i dues flors. La darrera
finestra amb dintell, sense decoració, té impostes convexes. En el costat de llevant de la façana
s'hi pot veure l'arrencament d'una antiga porta forana, tallada, de dovelles de travertí. L'edifici
rectangular adossat al costat sud-occidental presenta dues finestres d'impostes convexes de
tradició medieval. La porta és d’arc rebaixat. Aquestes obertures podrien tractar-se d'elements
arquitectònics reutilitzats. En la façana oriental hi destaca una finestra d'impostes convexes
i llinda, a més d'una porta amb data (1608). En la façana posterior, a tramuntana, hi ha una
terrassa sostinguda per dos arcs de dovelles. Dessota hi ha les restes d’un probable forn, el
pou i una porta d'arc rebaixat de dovelles. Les finestres d’aquesta façana són de dintell de
pedra. També es pot veure, tapiada, una finestra d'impostes corbades d'origen medieval.

Dades històriques

La masia de Ca n'Ordis d’Usall fou assentada davant l'antic estany de Cutsac, aquest ja citat
en documents del s. IX i al llarg d'època medieval. El Mas Ordis apareix citat per primera
vegada el 979. L’estructura del mas, però, no sembla tan antiga. El 1289 Guillem Ordis de
Cutsac i la seva esposa Ermessenda venen un tros de terra del Prat de Lomir. Sobre aquests
terrenys, se sap que l’any 1300 el mateix Guillem Ordis hi tenia drets sobre les terres. El 1710
Benet Ordis Casademont de la parròquia d'Usall va casar-se amb Mariàngels Piferrer del poble
de Crespià. Des d’aleshores la família Ordis es va establir a Crespià.
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Usall. En l’antiga carretera de Banyoles a Olot, a mà dreta s’ha d’agafar un trencall asfaltat i
senyalitzat vers Usall. Més endavant s'ha d'agafar la bifurcació de mà dreta. A 1 km hi ha
aquesta masia a peu del camí.
Habitatge. Visitable només exterior
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CAN RODEJA
Tipologia
Època
Descripció

Masia de planta rectangular de grans dimensions i formada per planta baixa i dos pisos. La
planta baixa queda en part subterrània per salvar el desnivell del terreny. El teulat és a dues
aigües. A la façana principal destaquen dues portes d'entrada, una d'arc amb dovelles, que
correspondria a la porta principal i l'altra rectangular amb una gran llinda monolítica. La resta
d'obertures són finestres quadrangulars de diverses dimensions i situades sense seguir un
eix establert. D'aquestes finestres amb llinda monolítica en destaquen algunes de dimensions
més grans, amb ampit i motllures i de materials més nobles. Els murs són de carreus irregulars
units amb argamassa. Al mur de tramuntana hi ha un cos adossat amb diverses obertures i
arcs actualment tapiats. Al voltant del mas es troben tres construccions d'ús agrícola; aquest
conjunt està envoltat per un barri. La gran porta d'entrada del barri és quadrangular i destaquen
les grans pedres de descàrrega.

Dades històriques

Malgrat que el mas presenta una estructura unitària, es perceben diverses èpoques de
construcció i ampliació. En una finestra de la façana hi ha l’any “1634”. Aquesta hauria anat
patint diverses ampliacions i construccions annexes.

Accés

Element disseminat. Merlant. Cal agafar la carretera de Banyoles a Mieres, en direcció a
Mieres. Al km 27.9 trobem un trencall a mà dreta que condueix fins a Mas Rodeja, situada a
400 m.
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CAN ROVIRA
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XVI-XVIII

Masia de planta rectangular de tres plantes i coberta a dos vessants, assentada en el pendent
de la muntanya en sentit est-oest. Té tres tramades paral·leles a la façana. La façana principal
és a llevant i hi són meritoris dos arcs simètrics de dovelles a la planta baixa porxada. En la
primera planta hi ha tres obertures bisellades de carreus de sorrenca. Les finestres tenen
festejadors conservats en la part interna. En la cara de migdia hi ha tres finestres de dintell.
La finestra central es mostra sensiblement arquejada i té arquet conopial incís. En la façana
de ponent les obertures són també de llinda. Una de les finestres té gravada una creu i l’any
(“1612”). En la planta baixa de la masia, damunt l'aflorament rocós, hi ha les interessants
restes d'una base circular d'una premsa d’oli. En la primera planta es troba un arc carpanell.
Un grup de tres portes de la tramada central tenen la seva llinda gravada. Hi són incises dates,
cercles estrellats, creus i els noms dels antics estadants. L'edifici annex de ponent és de planta
rectangular, coberta a dues vessants i de dues plantes.

Dades històriques

La masia evidencia diversos moments d’edificació. La tipologia constructiva ens fa pensar que
la part més antiga seria del s. XVI o bé anterior. Es conserven gravades diverses inscripcions
i dates en les obertures de la primera planta: en dues portes “1744” i “1581” respectivament,
en una finestra de ponent “1612”. La masia ha estat objecte d’una important rehabilitació.
Segons una llegenda popular existia una promesa que si una gran pedra queia algun dia sobre
Can Rovira, els propietaris del mas donarien cada any un mallal d’oli a Sant Romà.

Accés

Pujarnol. En la carretera de Pujarnol, cal agafar un trencall a mà dreta en direcció a la
urbanització de Banyoles Park. Prop de 600 m hi ha un trencall sense asfaltar fins a aquesta
masia. Es troba a 300 m.
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CAN SUTIRÀ
Tipologia
Època

Descripció

Masia de planta rectangular amb cossos afegits al llarg dels anys. El teulat és a dos vessants
amb el carener perpendicular a la façana d'entrada. És de planta i dos pisos. A la façana
principal encarada a migdia hi ha una porta d'entrada amb arc rebaixat. Aquesta porta dóna
a una sala amb volta rebaixada amb llunetes. En la mateixa façana destaquen dos badius a les
golfes i una finestra amb dintell tapiada a la primera planta. Els laterals tenen contraforts per
suportar l'estructura. La majoria de finestres de la façana est són amb llinda de pedra, pedres
de descàrrega i ampit. Sobresurt un balcó amb dintell de pedra sorrenca. Al costat hi ha un
paller restaurat i convertit en habitatge.

Dades històriques

Masia que mostra les diverses ampliacions que s’hi han anat realitzant al llarg dels anys. Hi
ha documentació que fa referència a la propietat des del s. XIII, per tant deuria existir un mas
medieval. La masia actual és més recent, del s. XVII. El 1812 consta que la casa es va restaurar
després d’haver sofert diversos desperfectes durant la Guerra de la Independència. Hi ha les
restes d´un molí, situat a la part inferior de la muntanya a tocar el Matamors que antigament
havia estat el molí de Can Sutirà. Hi ha una dita en referència a aquest molí: "El molí de Can
Sutirà, quan té aigua no té gra", la dita és deguda al fet que a l’estiu no hi ha aigua.

Accés

Element disseminat. Pujarnol. En la carretera a Pujarnol. Una vegada travessada la riera de
Matamors, la casa queda a mà dreta. Cal trencar i per arribar a la casa ens hem de desviar
de la carretera uns 200 m.
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CAN TRAVER
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Masia
s. XIV-XVI i posteriors

Descripció

Gran masia senyorial de planta en forma de L i torre de defensa central. Té diverses fases
constructives que mostren un gran repertori tipològic de finestres d’estil gòtic i renaixentista.
A la banda nord, hi ha un gran edifici rectangular de dues crugies amb torre annexa. Té tres
plantes i coberta a quatre vents. Els elements arquitectònics més meritoris es concentren a
la façana de migdia, la principal. Destaca la porta forana adovellada, damunt del qual hi ha
l'escut del llinatge Traver amb l’any gravat “1566”. A sobre, perdura una finestra d'estil gòtic
tardà, profusament decorada. Té arc conopial amb arquets exempts de decoració vegetal i
guardapols. Les seves impostes són ricament decorades en relleu a base de motius florals i
dos lleons esculpits. En la segona planta, una galeria formada per cinc arquets de mig punt
damunt pilars. La torre annexa és de planta quadrada, coberta a dos vessants i de quatre
plantes d'alçada. En la cara de llevant s'aprecien dues troneres de tir a la planta baixa, i una
finestra de llinda arquejada amb guardapols que té esculpits dos àngels en relleu. En la segona
planta hi ha una senzilla finestra amb llinda arquejada. En la tercera una tronera. L'edifici
adossat a migdia de la torre és de planta rectangular amb galeria, de dues plantes i coberta
a dues vessants. En la façana de llevant és meritòria la porta forana d'arc de mig punt amb
un gran escut dels Traver, amb inscripció. Dues finestres de dintell d'estil renaixentista es
troben en la primera planta. Tenen marc en bisell i guardapols amb petxines en relleu. En
l’extrem sud d’aquest edifici són especialment rellevants les dues finestres cantoneres de la
galeria. La finestra de l'angle sud-est és de llinda amb pilar central de secció quadrada. Té
guardapols que descansa damunt dues petxines en relleu, similar a les anteriors. La finestra
sud-oest és també de dintell i té una columna central estriada d'ordre dòric amb base i àbac.

Dades històriques

Tenim referències de la família Traver des de l’any 1261. El 1344 el mas Traver apareix referit
com un dels masos d’Usall que pagava censos al rei Pere III el Cerimoniós per raó de la
castlania del castell de Besalú. El 1496 Ferran el Catòlic va ennoblir Joan Traver. La família
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apareix estretament lligada al s. XVI amb càrrecs eclesiàstics a la catedral de Girona. Ponç
Traver fou rector del col·legi de Sobreporta (1515-1520) i va fundar un benefici en la capella
de Nostra Senyora de Bellull del claustre. Miquel Traver (c.1554-c.1583) fou vicari general i
oficial de la Catedral de Girona.
Accés
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Veïnat d’Usall. En la carretera comarcal, s'ha d’agafar la sortida d’Esponellà en sentit Banyoles.
Hi ha un trencall asfaltat a mà dreta en direcció a la urbanització Tres Pins i al veïnat d'Usall.
A prop d’1 km hi ha l’església de Sant Cristòfor, amb una bifurcació a mà dreta fins a aquesta
masia a 200 m. S'hi arriba en cotxe.
Habitatge. Visitable només exterior
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CAN VILA
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Masia
s. XV-XVII

Descripció

Masia de planta rectangular orientada al sud-est i
ubicada damunt un pendent. Té quatre plantes i el
teulat és a dos vessants amb el carener perpendicular
a la façana. Hi ha cossos adossats a l’estructura
principal. La planta baixa, de tres tramades i paral·lela
al pendent, queda girada, és a dir, les parets portants
al primer pis són perpendiculars a la façana. La planta
pis del cos principal mostra tres crugies, la sala es
troba en la crugia central. La construcció és amb
carreus de pedra irregulars. La majoria de les finestres
són amb llindes de pedra sorrenca i ampits motllurats. S’observen a la façana posterior algunes
espitlleres defensives, i una finestra amb dintell d’arc de punt rodó a la planta superior. La
façana del sud-est té una gran balconada amb una obertura amb llinda i inscripció de l’any
1820. La planta baixa de la façana sud és porxada amb arcs de pedra.

Dades històriques

Masia construïda als s. XVI-XVII. Sembla que, durant la invasió napoleònica, els francesos la
van cremar. Tal i com diu damunt una llinda "dia 24 juny 1809 fou cremada per los francesos.
Domingo Vila me redificá al 9bre 1820". En una altra porta hi ha la data de “1817”. Per tant,
després de la Guerra de la Independència la masia es va reconstruir. Durant les guerres carlines
sembla que a Can Vila hi havia una Caserna General.

Accés

Element disseminat. Pujarnol. Seguir la carretera de Pujarnol a la sortida de Banyoles. Can Vila
està situat abans de l’església i la torre de Pujarnol, a uns 200 m a mà dreta. De fàcil accés.
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CAN XARGAI / CAN CASADEVALL
Tipologia
Època
Descripció

Masia de planta rectangular irregular formada per dos cossos ajuntats, el primer amb planta
i pis, i el segon amb tres plantes en forma de torre. El cos més baix té el teulat a dos vessants.
La façana principal és encarada a la banda nord-est. Hi destaca la seva porta forana i un gran
pou semicircular adossat al mur. Un gran nombre d’obertures són amb llinda de pedra, algunes
d’elles amb ampit i bisellades. La façana posterior té un trencaigües en forma de llosa damunt
una finestra i una estructura semicircular que semblaria un antic forn. El segon cos té el teulat
a un vessant, diversos balcons i conserva encara un badiu. Tot l’edifici està construït amb
carreus de pedra irregulars exceptuant les obertures emmarcades en pedra ben treballada.

Dades històriques

Antigament aquesta masia es deia Can Casadevall. Consta documentalment des del s. XIV.
Aquesta masia avui és restaurada. La masia conserva nombroses inscripcions del s. XVIII:
“1751” en una porta, “1761” damunt una finestra lateral. La masia sembla ser que fou reformada
en aquests anys. Alguns elements arquitectònics, però, serien anteriors, possiblement
reaprofitats d’un mas anterior: una finestra d’estil gòtic amb arc conopial i una llinda de la
sala amb la data de “1585”.

Accés

Miànigues. En direcció a Sant Miquel-Mieres, una vegada s’ha entrat a la urbanització del puig
de la Font Pudosa s’ha de trencar a mà dreta. Apareix la indicació de Miànigues a 0,7 km.
Només cal seguir les indicacions per arribar al veïnat. La masia és al centre de Miànigues.
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CAN XARGAI DE MATA
Tipologia
Època
Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XIV-XVIII (aproximada)
Tot i que originàriament era una sola masia, hi ha diversos cossos afegits a l’estructura principal.
La part més antiga consta de planta pis i golfes, encarada a l’oest i amb el teulat a dos vessants.
La porta d’entrada, actualment mig tapada, és amb arc de mig punt de dovelles de travertí.
Les dues finestres de la primera planta són amb llindes i ampits de motllures. La primera
d’elles té marc motllurat, la segona conserva impostes amb roselles en relleu de tradició
medieval. A les golfes s’hi veu el badiu. A la base del mur de la façana de ponent es pot veure
un parament de carreus ben tallats, la seva part superior mostra un parament de pedres més
irregulars. Hi ha un cos adjunt perpendicularment a la façana principal que dóna a la plaça
de l’església. La part posterior mostra senzilles finestres amb dintell de pedra. A la planta
baixa els àmbits mostren una coberta amb volta d’aresta. Davant la masia encara s’hi pot
observar l’era empedrada.

Dades històriques

Accés
Condició actual

< ENRERE

Aquest mas juntament amb Can Costa i Can Frigola són els tres més antics que es conserven
al nucli de Mata. La masia estaria documentada des del s. XI, però l’actual no sembla tant
antiga. Temps ençà hi havia viscut la família Bratlle, propietaris del mas. La família va marxar
i els nous estadants foren la família Xargai, que s’hi varen instal·lar a mitjan s. XIX. Originàriament
el mas era de planta rectangular i encarat a ponent. S’hi varen anar afegint altres cossos a la
part est, oest i nord, que actualment són habitatges independents. La façana est conserva
encara elements de la masia antiga com la porta forana adovellada i alguns elements
arquitectònics. En una de les parts afegides de la masia, hi ha inscrit damunt d'una llinda "Pere
Bratlla 1789".
Nucli urbà. Mata. Davant l’església de Sant Andreu.
Habitatge i turisme rural. Visitable només exterior
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EL CORRALOT
Tipologia
Època

Descripció

Masia de planta basilical i d'una gran simetria. L'edifici està estructurat per tres crugies amb
planta baixa, planta pis i golfes. A la crugia central hi ha una tercera planta que servia de
graner. Les cobertes estan inclinades a les façanes laterals. A la façana principal destaca la
gran porta d'entrada amb llinda arquejada. A la primera planta hi ha tres finestres amb dintell
coincidint amb l'espai de les crugies. Al graner hi ha un badiu que encara conserva part de la
corriola. La mateixa distribució es repeteix a la façana posterior. Les obertures, llevat dels
badius, són quadrangulars amb llinda monolítica, pedres de descàrrega i ampit molt senzill.

Dades històriques

La masia del Corralot en el paratge de les Estunes ha estat coneguda popularment com a casa
del Bolet, ja que en el camí d'accés a la casa hi ha una estructura de pedra en forma de bolet.

Accés

Element disseminat. Miànigues. Cal agafar la carretera de Banyoles a Sant Miquel de CampmajorMieres, i un cop deixem el petit polígon industrial de la zona del prat de Dalles, trobarem a
pocs metres un camí a mà esquerra, de fàcil accés, que condueix fins al Corralot.
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MIÀNIGUES
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Conjunt.
s. X i posteriors

Miànigues, situat damunt un petit turó, té l’església de Sant Romà com a eix central del nucli
de població. A un costat i a l’altre trobem Can Guardiola i Can Xargai i a un extrem, més
allunyada, Can Campolier. Les masies donen unitat al conjunt de Miànigues. A aquestes
construccions cal afegir la rectoria i altres masies de dimensions més reduïdes situades dins
el nucli del mateix veïnat. Actualment la fesomia d’aquest nucli ha variat a causa de les noves
construccions d’edificis al voltant.

Dades històriques

El nom de Miànigues apareix el 957 en el document de la consagració de l’església de Sant
Esteve de Banyoles. En aquest document es parla de la cessió al monestir d’una finca anomenada
"Millianicas" amb l’església de Sant Romà. En una butlla papal del 1017, continua apareixent
com a possessió del monestir. A part de l’església cal destacar també la casa pairal de Can
Campolier.

Accés

Miànigues. S’hi arriba a través de la carretera local en direcció a Mieres, just a la sortida del
municipi de Banyoles. A mà esquerra hi ha la indicació de Miànigues a 0,7 Km. Cal seguir fins
trobar el nucli; és de fàcil aparcar.
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USALL
Tipologia
Època
Descripció

Arquitectura civil. Conjunt.
s. X i posteriors
Veïnat format entorn l’església de Sant Cristòfor d'Usall amb un important conjunt de masies
disgregades en el Pla d'Usall. Les masies més meritòries són aquelles de Can Llos, la Rectoria,
Can Carreres, Can Bach, Can Traver, Can Guilana, Can Masmiquel, Can Fages i finalment Ca
n'Ordis. Can Llos és una masia de planta quadrangular restaurada que té un grup de portes
de llinda amb data gravada (1678 i 1772). Can Carreres té una coneguda inscripció en la llinda
de la seva porta d'ingrés “Jaume Carreres me fecit, Ave Maria 21 Fe 1783”. Can Bach, a ponent
de Can Carreres, era l'antic Mas Casademont citat el s. XIII. La part baixa de la casa mostra
un parament de carreus ben tallats de pedra d'Espolla. Ca n'Ordis és un dels masos més antics
del veïnat i ja és citat en documents del s. X. Finalment Can Traver és un impressionant mas
senyorial amb valuosos elements arquitectònics d'estil gòtic i de reminiscències clàssiques
(s. XV-XVI).

Dades històriques

El lloc d'Usall, el trobem citat des d'època medieval: "Urusall", "Usallio", "Usay". En època alt
medieval el lloc també és anomenat “Cutzac”. El 1017 apareix documentat com un alou
pertanyent al monestir de Sant Esteve de Banyoles i l’any 1085 durant la consagració de
l'església del monestir s'anomena l'indret d’Usall, amb l’església de Sant Cristòfor i el vilar
de Cutzac. El 1344 Pere III el Cerimoniós ven al monestir de Banyoles diversos censos dels
masos d'Usall: mas de Brugs-Damont, Llausa, Lota, Miquel, Vidal, Casanova-Damont, CasanovaDavall, Casademont, Traver, Davall i Juliol. Se sap que el 1703 els delmes d'Usall eren dels
senyors Soler de Merlant, Santaló d’Olot i de l’abat de Banyoles.

Accés

Usall. En la carretera comarcal, s'ha d’agafar la sortida d'Esponellà en direcció a Banyoles.
A pocs metres es troba un trencall a mà dreta asfaltat en direcció a la urbanització Tres Pins
i a Usall. A prop d’1 Km s'arriba fins al bell mig d’Usall.
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CASTELL DE PORQUERES
Tipologia
Època

Arquitectura militar. Castell
s. X-XVIII

Descripció

Mas castell de planta rectangular, coberta
a
a dues vessants i de tres plantes rehabilitat
com a habitatge els darrers anys. Les restes
medievals de l'antic castell es concentren
a la planta baixa. La seva estructura actual
es correspon a la transformació el s. XVIII
del castell en masia de tres cossos amb
sala central. En el cos central hi ha
l'entrada a través d'un gran porta forana
adovellada. Damunt d’aquesta porta, en la façana sud, es conserva l'escut de l'abat Dimes
Malla. Han perdurat algunes finestres de dintell originàries i un grup d’espitlleres de tir. En
canvi, la resta d’obertures de llinda han estat fetes en data recent.

Dades històriques

El castell de Porqueres apareix referit en època alt medieval en el lloc de "Porcarias",
"Porcharias" (957) o bé "Porcariae" (906). Tenim constància que Hug, senyor del castell de
Porqueres i de Santa Pau, va participar en la reconquesta de Barcelona al costat del comte de
Besalú Oliba Cabreta. Ademar I de Porqueres el 1010 va formar part de l’expedició catalana
a Còrdova. Aquest llinatge dels senyors de Porqueres es documenta al llarg dels s. XII i XIII.
El 25 de novembre de 1250 fou venut el castell de Porqueres per Ramon Ademar a l'abat
Guillem de Pau del monestir de Sant Esteve de Banyoles. En l'escriptura es fixa la quantitat
a pagar de 50.000 sous i els límits jurisdiccionals del castell. El 1293 era batlle del castell un
tal Barceló, que jurà fidelitat a l'abat del monestir de Banyoles. Durant la guerra Remença el
comissari Mendoza va recuperar el castell de Porqueres i Castellfollit el 1485, els quals es
trobaven en mans dels pagesos i els restituí al veguer de Besalú. A mitjan s. XVII el castell es
trobava en mal estat. A partir de 1700 fou reconstituïda la fortalesa per l'abat de Banyoles
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Dimes Malla i Gualbes. El 1844 és desamortitzat el castell com a possessió del monestir
benedictí de Sant Esteve de Banyoles. Fou rehabilitat l’any 1981.
Accés
Condició actual
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Porqueres. Situat a la carretera de Porqueres de circumval·lació a l’estany, a peu de carretera,
davant l’església de Santa Maria de Porqueres.
Habitatge. No visitable
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LA TORRE DE CALÇ
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura militar. Masia fortificada
XII-XVIII (aproximada)

A l'antiga torre de planta quadrangular s'hi haurien anat annexant cossos constructius que
han format l'actual fisonomia del mas torre. La torre està formada per planta baixa i dos pisos
bastida amb carreus irregulars. La porta d'accés, actualment a l'interior del mas, és d'arc de
mig punt amb dovelles. A l'interior encara es conserva l'antiga estança que segons la tradició
popular hauria estat la presó. El mas d’estructura rectangular, amb planta baixa i pis, té la
façana principal orientada a llevant. La porta d'entrada de grans dimensions és amb dintell
de pedra de tres peces, els carreus són bisellats. La resta d'obertures són quadrangulars amb
la llinda monolítica i ampit a les finestres. La majoria de finestres són fetes amb carreus
bisellats.

Dades històriques

Cal buscar l'origen de la torre de Calç amb les cases fortes o sales catalanes. Era un mas
fortificat unit a l'església de Sant Maurici de Calç. Aquesta característica es repeteix en altres
indrets de la comarca com a Sant Vicenç de Camós o a Briolf. L'any 1017 trobem documentat
l'indret com a "villa calvis". Els senyors de la torre sempre foren de la baixa noblesa i entre
altres destaquen els següents: 1156, Bernat de Sant Maurici; 1180, Berenguer de Sant Maurici;
1198, Berenguer de Calvis; 1321, Pere de Calç; 1362, Bernat Desllor; 1403, Pere Sa Calma;
1450, Dalmau Samasó; 1454, Joan Mercadal i 1513, Andreu Desprat. El 1693 la torre es ven a
la família Campolier de Miànigues, actual propietària. La torre s'hauria vist ampliada i convertida
en un mas, que per l'estil de les obertures es podria datar als s. XVII-XVIII.

Accés

Element disseminat. Pujarnol. Cal agafar la carretera de Pujarnol fins que es trobi un trencall
a mà dreta, degudament indicat, que condueix fins a la torre i l'església de Sant Maurici de
Calç. El camí és sense asfaltar.
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LA TORRE DE PUJARNOL
Tipologia
Època
Descripció

La masia amb torre o casa forta és de planta quadrada amb la inclusió d’alguns afegits que
n’han modificat lleugerament l’estructura. Té planta baixa i pis amb el teulat a diferents
vessants. L’element defensiu de major antiguitat sembla ser la torre de planta quadrada, que
té tres plantes, es troba en l’angle SE i mostra coberta a dos vessants. En la base conserva
una espitllera; les seves obertures superiors es veuen molt reformades. A la façana de migdia
de la torre es poden veure dues obertures de punt rodó. En l’angle NO ha perdurat una segona
torre angular de planta circular. La façana principal de la masia és encarada a llevant. En
aquesta façana hi destaca la porta d’entrada amb llinda i brancals bisellats. Les finestres de
la planta pis són també amb llinda, ampit motllurat i pedres de descàrrega bisellades. La
façana sud té un gran contrafort. A l’interior, una gran volta de canó dóna accés a un petit pati
interior on es troben les escales d’accés al primer pis.

Dades històriques

La torre de Pujarnol havia estat antigament un castell o casa fortificada. Conserva encara dues
torres en les cantonades oposades. No hi ha notícies del castell fins al s. XIII. En un document
de l’any 1212 surt referenciat Tortosa de Mercadal com el senyor del Castell de Pujarnol que
va acompanyar el senyor de Falgons a les Naves de Tolosa. L’any 1268 el castell era propietat
de Guillem d’Aquilone que el va vendre al tresorer de la catedral, Bernat de Salt. Durant el s.
XV passà a diferents mans, a la casa Millàs i a la família Peguera. Actualment la torre pertany
a una Fundació ja que li fou cedida per l’últim membre de la família Punsic. Actualment els
llogaters hi tenen un hostal.

Accés

Pujarnol. Sortir de Banyoles en direcció a Sant Miquel de Campmajor-Mieres. Llavors la
carretera es bifurca a mà esquerra cap a Pujarnol. Cal seguir les indicacions que porten fins
a Pujarnol. De fàcil accés.
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REFUGI ANTIAERI DE LA CASANOVA DE TRAVER
Tipologia
Època

Arquitectura militar. Refugi antiaeri
1938

Descripció

Es tracta d’una construcció de 35,85 m de
llarg que està situat fins a 3,50 m de fondària i emergeix
uns 2,20 m. Es calcula que tenia una capacitat per a 120
persones, d’acord amb els models estàndard de refugis
d’aeròdroms militars de la guerra civil. És una construcció que a simple vista es veu molt
sòlida. A través d’unes escales baixem uns 3,50 m de fondària per arribar fins al refugi
pròpiament dit. Una galeria en volta de canó, de 20 m de llargada per 2 d’ample i 2,05 d’alçada,
ens condueix fins a una altra sala més espaiosa de forma rectangular, amb dues grans
columnes, probablement de formigó. A continuació, unes altres escales ens portaran cap a la
sortida nord, més a tocar del que havia estat el camp d’aviació, on es conserva tota l’estructura
original, escales i arrebossat de les parets.

Dades històriques

Aquest refugi es va construir entre els mesos d’abril i juliol de 1938, quasi al peu de les pistes
d’enlairament i aterratge del camp d’aviació militar del pla de Martís. Durant la guerra espanyola
(1936-1939) es varen construir a Catalunya molts refugis antiaeris per protegir la població civil
dels bombardejos de l’aviació nacional. Es calcula que se’n van fer un total de 2.300 arreu del
país. El nom que se li ha donat, Casanova de Traver, és degut al nom del mas que existeix a
la finca on es va construir el refugi i es va fer per a la protecció del personal que estava destinat
al control de les accions militars del camp d’aviació.

Accés

Hem de circular per la carretera de Banyoles a Esponellà, i uns 500 m després de deixar la
urbanització de Melianta hem d’agafar el trencall a mà esquerra que ens portarà fins a la
propietat privada on hi ha el refugi.

Condició actual
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TORRE DE DEFENSA D'USALL
Tipologia
Època
Descripció

Torre de planta quadrada adossada a l'església de Sant Cristòfor d'Usall per la banda de
ponent. Té tres plantes i coberta a dos vessants de teula àrab. La seva tècnica constructiva és
a partir de pedres irregulars de travertí d'Usall. Els carreus angulars són ben tallats en formes
rectangulars. En la cara de migdia hi destaca una porta amb dintell i impostes convexes,
aquesta d'origen medieval. La finestra superior és també similar. En la tercera planta hi
sobresurten 5 finestres de llinda, tapiades amb lloses de travertí amb orificis en forma
d'espitllera de tir. La part superior de la torre sembla remuntada amb un parament diferent i
format per carreus reaprofitats. Conserva restes de l'arrebossat de la façana.

Dades històriques

No es tenen notícies concretes sobre aquesta torre de defensa. De totes maneres el cos de la
torre es veu afegit a l’església romànica de Sant Cristòfor. Possiblement es tracti d’una obra
d’època baix medieval o posterior.

Accés

Usall. En la carretera comarcal, s'ha d'agafar la sortida d'Esponellà en direcció a Banyoles.
Hi ha un trencall asfaltat senyalitzat a mà dreta en direcció a Usall. A prop d' 1 km s'arriba en
cotxe davant de l'església.
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COMUNIDOR DE PORQUERES
Tipologia
Època
Descripció

Arquitectura religiosa. Comunidor
s. XVII-XVIII (aproximada)
Comunidor de planta quadrada amb coberta als quatre vents coronada per una creu de metall.
L'encavallada, formada per quatre bigues i cairats transversals, es sosté damunt 4 pilars de
pedra en forma de L. Té tres obertures i una porta d'accés a migdia. En el centre del comunidor
hi ha la taula formada per 4 grans lloses de travertí. La tècnica constructiva és a base de blocs
irregulars de travertí.

Dades històriques

El comunidor o reliquiari era destinat a beneir el terme, demanar protecció contra les tempestes
i foragitar els mals esperits. Generalment tenen forma de torreta i els podem trobar situats
en la proximitat de l'església o damunt l'estructura del temple, sovint damunt l'extrem oriental
de la nau o bé en un dels costats de la façana. A la comarca es conserven els comunidors de
Sords (Cornellà) i el d’Esponellà, aquest darrer sobre l'absis.

Accés

Porqueres. Situat a la carretera de Porqueres de circumval·lació a l’estany. Es troba a peu de
carretera i és de fàcil accés.
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ERMITA DE SANT BARTOMEU DE MATAMALA
Tipologia
Època
Descripció

Ermita de petites dimensions de planta rectangular i absis semicircular
cobert amb un quart d'esfera. De la volta de canó que antigament
havia cobert la nau només en resta la línia d'arrencament. El teulat
és a dues aigües, de teules àrabs. Una motllura fa de cornisa del
teulat. La façana principal és d'una gran senzillesa, amb porta rectangular de llinda monolítica. El campanar és de cadireta d'una sola
obertura. A l'exterior una senzilla obertura imita les finestres de doble
esqueixada pròpies del romànic. L'església no té cap element decoratiu.
Si s'observa en detall el tipus de parament es poden veure les dues
etapes de construcció de l'església: l’obra romànica de carreus amb filades força regulars i
la reconstrucció del s. XV amb carreus irregulars i morter.

Dades històriques

Els documents ens parlen per primera vegada de l'ermita de Sant Bartomeu l'any 1321. D'origen
romànic, l'església de Sant Bartomeu de Matamala, com tantes altres de la comarca, rep les
conseqüències dels terratrèmols de l'any 1428. Pocs anys després, el 1453, es reconstrueix
l'ermita i es conserva bona part del mur de migdia i les primeres filades de carreus. Cal
destacar una imatge gòtica de Sant Bartomeu d'alabastre policromat datada aproximadament
al s. XV. L'escultura presenta el sant espellat amb la pell sobre l'espatlla, fet que li atorga una
gran singularitat. Aquesta escultura actualment es troba al Museu d'Art de Girona.

Accés

Element disseminat. Cal agafar la carretera de Banyoles a Mieres. A l’alçada del 28.2 km, hi
ha un trencall a mà esquerra que indica Sant Bartomeu. Cal seguir aquest camí sense asfaltar;
a 1.2 km es troba l'ermita a mà esquerra.
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ERMITA DE SANT MAURICI DE CALÇ
Tipologia
Època

Arquitectura religiosa. Ermita
s. XI-XII i posteriors

Descripció

Església d'una sola nau de planta rectangular
capçada a llevant per un absis semicircular.
La façana té una porta rectangular de llinda
monolítica. Sobre la porta d'entrada hi ha una
finestra allargada de punt rodó i un campanar
d'espadanya de dues obertures. Al mur de
migdia i a l’eix de l’absis hi ha dues obertures
rectangulars allargades. A l'interior es percep
les petites dimensions de la nau 7.50 x 4.10 m amb volta apuntada. Les parets interiors són
emblanquinades. L'església no té cap tipus d'element decoratiu. Destaca, per la seva
singularitat, la galeria de finestres situades al llarg del mur nord i sud i de l'absis. Adossada
al mur de tramuntana hi ha una petita sagristia que uneix la torre i l'ermita. És una petita
nau de forma rectangular coberta amb volta rebaixada a la qual s'accedeix per una porta
situada a l'absis.

Dades històriques

L'ermita de Sant Maurici de Calç, d'estil romànic, surt documentada per primer cop l'any 1017.
Anterior a aquest document trobem citat el lloc com a "Villa Calvos" l'any 958 en els testaments
del comte Guifré de Besalú. L'any 1175 surt documentat com a "Sancti Mauritii de Calvis". En
un primer moment l'església va pertànyer a la parròquia de Santa Maria de Porqueres, segons
l'acta de consagració d'aquesta, l'any 1182. Del 1407 al 1691 formava part de la parròquia de
Miànigues. El topònim Calç prové del llatí Calvus, que significa "terreny pelat". Al llarg de la
història el topònim anirà evolucionant: “Descals” (1359), “Descalz” (1372), “Scalç” (1474),
“Alcals” (1592) i “Dezcals” (1691).
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Element disseminat. Pujarnol. Cal agafar la carretera de Pujarnol, es troba un trencall a mà
dreta, degudament indicat, que condueix fins a la torre i l'església. El camí és sense asfaltar,
però està condicionat per a vehicles.
En desús. Visitable només exterior
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ERMITA DE SANT PATLLARI
Tipologia
Època

Arquitectura religiosa. Ermita
s. XIII-XVIII

Descripció

Ermita de petites dimensions amb una sola nau de
planta rectangular i absis semicircular. L'actual entrada
del temple es troba al mur de migdia; és una senzilla
porta d'arc de mig punt de dovelles. Al mur de ponent
hi ha adossat un cos rectangular de dues plantes que antigament servia d'habitacle per a
l'ermità. Sobre el mur de ponent s'alça un campanar de cadireta d'una sola obertura. A l'interior
només es conserva una petita part de la volta originària. La resta de la coberta és fruit de la
restauració de l'any 1982. Es conserva l'arc de l'absis i part de la imposta de la volta. Hi ha
diversos contraforts al mur de tramuntana i a la casa de l'ermità.

Dades històriques

L'ermita de Sant Patllari es troba situada a la muntanya antigament anomenada Monte Speculo
(1182). Alguns historiadors han fet coincidir l'ermita de Sant Patllari amb una antiga ermita
documentada el 1182. El comte Borrell II fa construir una torre de guaita durant les disputes
contra el comte de Besalú. L'ermita hauria estat la capella d'aquesta torre de guaita. Aquesta
hipòtesi es podria veure corroborada per l'existència de les restes d'una antiga torre sobre la
qual es va construir l’habitacle per a l'ermità. Es coneix la presència d'ermitans fins a la segona
meitat del s. XIX. Per altra banda l'any 1394 es demana llicència per construir una capella de
Sant Patllari. Malgrat aquesta informació documental, cal tenir present que l'ermita presenta
restes datades ja a finals del s.XIII; per tant, la construcció seria anterior. Al voltant de l'any 1727
es van fer una sèrie de reformes a l'ermita i se li va donar l'actual aspecte. L'any 1985 s'inauguren
les intervencions realitzades pel Centre Excursionista de Banyoles per restaurar l'església.

Accés

Element disseminat. Pujarnol. Per arribar a l'ermita cal fer-ho a peu, a través del trencall que
trobem a la carretera de Pujarnol . El trencall està degudament indicat i es troba a mà dreta.
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ERMITA DE SANT QUIRZE I SANTA JULITA DE MERLANT
Tipologia
Època

486

Arquitectura religiosa. Ermita
s. XII-XIII i posteriors

Descripció

Església d'una sola nau de planta rectan
gular amb absis semicircular. A la façana
principal destaca la porta d'entrada d'arc de
mig punt adovellada i un guardapols. Sobre
la porta situada a l'eix de simetria hi ha una
finestra de doble esqueixada amb arc de mig
punt de dintell monolític. Aquesta mateixa tipologia de finestra es repeteix a l'eix de l'absis i
al mur de migdia. El primitiu campanar de cadireta, format per dues obertures, es va transformar,
en reformes posteriors, en un campanar quadrangular. Dos pilars sostenen un teulat d’un
vessant unit amb el campanar de cadireta. Els paraments dels murs són de carreus molt ben
escairats i formen unes filades molt regulars. L'interior de l'església ha estat molt restaurat;
la nau està coberta amb volta de canó lleugerament apuntada. Resta la seva línia d’imposta.
L'absis és semicircular amb un arc de degradació amb la mateixa línia d'imposta de la nau.
A l'absis i en els murs laterals trobem unes pintures murals de l'any 1942 de temàtica religiosa.

Dades històriques

Diversos historiadors atorguen un origen visigot a l'ermita de Merlant, malgrat que les restes
més antigues que s'han trobat pertanyen al romànic. Per altra banda els documents anomenen
una església a Merlant des de l'any 979, quan fou donada pel comte Miró de Besalú al monestir
de Sant Esteve de Banyoles. En aquest document surt referenciada com a "Meridante". L'any
1097 surt referenciada com "Sancti Quirici et Sancti Iiuliani de Meritania". Ja al s. XIV els
documents fan esment de "ecclesia parchialis sancti Cirici de Merlanto". Durant la Guerra Civil
(1936-1939) l'església fou saquejada i entre altres béns desapareixen una majestat, una taula
amb pintures romàniques i les campanes. L'any 1942 el propietari de Can Gallifa, el senyor
Gallifa i Rifa, comença les obres per a la restauració de l'església.
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Element disseminat. Merlant. A l’antiga carretera comarcal de Banyoles a Olot, en direcció
a Serinyà i un cop deixat l'estany, es troba un trencall a mà esquerra que condueix a la
urbanització Caselles d’Avall. Ja a dins de la urbanització, es troba el camí indicat que porta
a l'ermita situada a 5,5 km. Per arribar a l'ermita cal agafar un petit caminet a mà esquerra
que no està indicat.
Església. Visitable només exterior
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ESGLÉSIA DE SANT ANDREU DE MATA
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura religiosa. Església
s. XII i posteriors

Església romànica d’una sola nau acabada amb
creuer i absis semicircular. Destaca el campanar
d’espadanya amb teulat pronunciat a quatre
vessants amb un entramat de fusta. Els murs
són de carreus de travertí ben treballats; són allargats i col·locats
en filades de manera regular. L’entrada a l’església és a la façana
lateral de migdia. La portalada és amb arc de mig punt de
dovelles. Tant a la façana principal com al mur de migdia hi ha dues finestres d’obra romànica.
La primera té dintell en forma d’arc de punt rodó i la segona és adovellada. L’interior de la nau
és cobert amb una volta de canó lleugerament apuntada que acaba damunt una imposta.
L’absis i el creuer són de construcció més recent (s. XX). Les capelles són cobertes amb volta
de creueria. S’accedeix al campanar a través del cor. Corona la coberta un llanternó.

Dades històriques

Accés
Condició actual
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La primera referència d’una parròquia a Mata data de l’any 1019, any en què el bisbe Roger
de Girona i els comtes de Barcelona Ramon Berenguer I i Ermessenda van donar l’església a
la canònica de Girona. L’any 1379 el rei Pere el Cerimoniós va vendre la jurisdicció de la
parròquia de Mata a Pere d´Usall, el seu cambrer. L’any 1579 l’església fou agregada a Sant
Julià de Corts; l’any 1928 es va convertir en un annex de Corts. El 1965 es va independitzar i
convertir en parròquia. L’església manté el seu aspecte original fins a l’any 1950, any en què
va ser ampliada amb la destrucció de l’absis romànic i la construcció d’un de nou i un creuer.
Nucli urbà. Mata. Pl. de l'Església
Església. Visitable concertat
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ESGLÉSIA DE SANT CEBRIÀ DE PUJARNOL
Tipologia
Època

Arquitectura religiosa. Església
s. XII-XIII i posteriors

Descripció

Església d’origen romànic d'una sola nau de planta
rectangular i absis semicircular al mur de llevant. Al
mur de tramuntana hi ha adossat un cos dividit en tres
àmbits, que corresponen a la sagristia, la capella lateral
i l'accés a la torre campanar. El campanar en origen
era d’espadanya, fou reformat, i ara és de planta
quadrada. La façana principal, fruit d'una restauració, està formada per una porta d'arc de
mig punt amb dovelles i un rosetó. Conserva de la porta original els elements de forja on
destaca un cap de lleó. A l'exterior de l'absis i al mur de migdia hi ha una finestra de doble
esqueixada. Els murs són de pedra sorrenca de carreus ben treballats i col·locats en filades
regulars. Al mur de migdia hi ha una imposta en caveta que també s'observa a l'interior de
l'absis. L'interior de la nau està cobert per una volta lleugerament apuntada. Les parets són
arrebossades i només s'han deixat al descobert els carreus de l'absis.

Dades històriques

El lloc de Pujarnol, el trobem citat per primera vegada l'any 1017 en la butlla del Papa Benet
VII. Aquest document ens informa sobre les possessions que tenia el monestir de Banyoles
en l'indret anomenat “Podio Arnulphi” o “Puigarnolf” del comtat de Besalú. L'any 1248 el bisbe
de Girona Berenguer de Castellbisbal consagra l'església dedicada a sant Cebrià. El 1426
l'església tenia dos altars, el major dedicat a sant Cebrià i un altre dedicat a Sant Pere. Sabem
que el 1703 els delmes de Pujarnol es pagaven al senyor Millas de Madremanya i als Campolier
de Miànigues.

Accés

Pujarnol. Cal agafar la carretera de Pujarnol que porta fins al peu del nucli rural de Pujarnol
on es troba l'església, la torre i una masia. És de fàcil accés.
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ESGLÉSIA DE SANT CRISTÒFOR D'USALL
Tipologia
Època
Descripció

490
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Arquitectura religiosa. Església
s. XI-XII i posteriors
Església d’origen romànic d’una sola nau que mostra
diverses fases constructives ben diferenciades. A
ponent hi ha un primer tram de la nau bastit amb
carreus perfectament tallats i units de pedra d’Espolla.
La volta de canó d’aquest tram és també de carreus.
La imposta motllurada de l’exterior és de perfil convex.
Un segon tram és també aixecat amb carreus
d’Espolla, sensiblement més grans. La coberta
d’aquest tram és feta amb pedruscall col·locat a plec
de llibre. La seva imposta exterior té una línia incisa
i mènsules decoratives de fulles llises enrotllades cap endavant, a manera de voluta. El darrer
tram és una ampliació de la capçalera de l’església, probablement del s. XVIII. La nau també
ha sofert un sobrealçament de la coberta. En la façana principal és meritòria la portalada
formada per dos arcs en degradació i timpà semicircular rebaixat. El dintell de la porta és una
gran pedra monolítica. Damunt la portalada hi ha una finestra de doble esqueixada. El campanar
és d'espadanya, sobrealçat en una reforma posterior. Aquest té dos ulls i coberta a dues aigües.
L'encavallada del campanar és de fusta i sostinguda per tornapuntes. A l'interior de l’església
cal destacar un arc toral apuntat, la imposta motllurada interior de la nau romànica i la troballa
del primitiu absis semicircular de l’església del s. XII. Al costat de l’església es troba l’antiga
rectoria d’Usall, una masia de planta rectangular coberta a dues aigües. La part més destacada
i probablement la més antiga és la façana de tramuntana. Els elements més significatius són
l’arc de mig punt adovellat, les finestres de llinda i ampit amb ressalt motllurat, i el pontet
d’accés al campanar amb un passatge inferior.
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Dades històriques

El nom d'Usall apareix documentat per primera vegada en la butlla del papa Benet VIII el 1017.
El 1086 és citada l'església de Sant Cristòfor com a dependent del monestir de Sant Esteve
de Banyoles. En la visita pastoral de 1363 l'església es trobava en un estat deplorable i n'era
capellà Bernat de Massot. En el cens de 1359 el terme parroquial tenia 2 focs reials i 12
d'església. A mitjan s. XVII l'església fou saquejada per les tropes franceses.

Accés

Usall. En la carretera comarcal, s’ha d’agafar la sortida d’Esponellà en direcció a Banyoles.
Hi ha un trencall a mà dreta asfaltat en direcció a Usall. A prop d’1 Km s'arriba en cotxe davant
la plaça de l’Església.
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ESGLÉSIA DE SANT ROMÀ DE MIÀNIGUES
Tipologia
Època
Descripció

Església d’una sola nau capçada en absis de planta pentagonal.
Queda orientada a llevant, amb el teulat cobert a dos vessants
i un campanar de planta quadrada amb cornisa i merlets. Els
carreus són de pedra irregular exceptuant els cantoners. Sota
el ràfec de la coberta es pot veure una cornisa motllurada. La
façana principal té una portalada amb dintell i brancals motllurats
de pedra calcària grisa. Al damunt de la llinda es troba una
fornícula amb petxina actualment buida. La data de 1783 corona
la fornícula junt amb una creu en relleu. Al centre hi ha un rosetó. La façana
s’acaba amb un ràfec ornamental amb formes curvilínies. A l’interior l’església és coberta
amb volta de canó amb llunetes. La línia d’imposta mostra una cornisa motllurada. A banda
hi banda de la nau s’obren un seguit de capelles laterals amb arcs de punt rodó sobre impostes
motllurades.

Dades històriques

El primer document referent a l’existència de l’església és del 957; és un document on el bisbe
de Girona cedeix al monestir de Banyoles diferents propietats entre altres una església a
Miànigues. Tot i que en origen seria d’època romànica (s. XII), l’església fou molt reformada
al s. XVIII i l’actual configuració és barroca. La portalada és de l’any 1783 i el campanar fou
reconstruït al segon terç del s. XX.

Accés

Miànigues. Cal agafar la carretera local de Mieres, just a la sortida de Banyoles. A mà esquerra
hi apareix la senyal de Miànigues a 0,7 km. Cal seguir fins a trobar el nucli; l'església és al
centre de la petita plaça.
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ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE PORQUERES
Tipologia
Època
Descripció

< ENRERE

Arquitectura religiosa. Església
s. XII i XVIII
Església romànica d’una nau, absis semicircular allargat i coberta de volta de canó d’un alt
refinament arquitectònic. La portalada projectada és composta per tres arcs de ferradura en
degradació i una cornisa volada sostinguda per mènsules motllurades. La imposta de l'arc
exterior és decorada amb motius en relleu en ziga-zaga. Els dos arcs interiors descansen
damunt columnes llises rematades per capitells profusament decorats amb motius vegetals
i de bestiari. La porta és d'arc de mig punt i conté un fris de medallons figuratius. El campanar
del s. XVIII en origen era de planta quadrada. Darrere es conserva sencera l'espadanya romànica.
La nau té la volta de canó, encara que en bona part reconstruïda el s. XX. En l’arrencament de
la volta hi ha la imposta convexa. Simètriques, a banda i banda de la nau, foren disposades
quatre finestres de doble esqueixada amb arc adovellat. En els murs laterals s'observen
diferències de parament en la mida dels carreus de travertí de les Estunes. El presbiteri és
separat per l'arc triomfal, que en origen era de ferradura. És suportat per dues columnes de
sorrenca amb capitells esculpits amb figures d'atlans i fullatges de tradició moresca, mentre
que a les impostes hi ha figuracions de Crist i de la Mare de Déu. L'absis és trilobulat amb tres
absidioles de planta semicircular amb volta de quart d’esfera.
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Dades històriques

L'església en època medieval apareix referida amb diferents topònims: "Santa Maria de
Porcheriis", "Sanctae Mariae". Existeixen referències documentals de Santa Maria de Porqueres
des de l’any 906. L'església actual de Santa Maria fou consagrada el 5 d’abril de 1182 pel bisbe
de Girona Ramon Orusall (o Urusall). En l'acta de dedicació s’anomenen diversos llocs, masos
i esglésies del terme parroquial. En un document de 1210 l’església de Santa Maria es declara
lliure de la jurisdicció del senyor del castell de Porqueres. A les darreries del s. XV es coneix
un detallat inventari de les peces litúrgiques de l’església. El 1786 fou aixecat el campanar
rectangular de la façana damunt del campanar primitiu d’espadanya. Pocs anys després, el
1797 fou encarregat un retaule d'estil barroc per a l'altar major a l'escultor gironí Pere Dilmer,
el qual no s’ha conservat.

Accés

Porqueres. Situada a la carretera de Porqueres, de circumval·lació a l’estany. Es troba ben bé
a peu de carretera i és de fàcil accés.
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FONT DEL SALT D'EN VILA
Tipologia
Època

Element constructiu. Font
Incerta

Descripció

Font situada a la carretera de Pujarnol en la vall del Matamors. La font, orientada al nord,
actualment no raja. La construcció és mínima; un frontal cobert de molsa, dos bancs laterals
i un canal que porta l’aigua del broc recte avall.

Dades històriques

La font del Salt d’en Vila està situada en un dels indrets més ombrívols i freds de la riba dreta
del riu Matamors. Antigament, l’aigua que davallava per aquest salt havia mogut diversos
molins de la zona com el del paratge de l’Auvèrnia, el salt del Molí Vell i el salt de Dalt i de
Baix del Vila, els Molins Nou, Vell o d’en Sotirà i el del salt del Vila. Sota la copa d’un gran i
acollidor roure de 2,54 m de perímetre s’hi troben uns bancs que, juntament amb la tranquil·litat
i la quietud de la zona, han propiciat que s’hagi convertit en un lloc de trobada, descans i
conversa. No és d’estranyar, doncs, que mossèn Jacint Verdaguer, durant la seva estada a
Banyoles l’any 1884, reunís tots els seus companys en aquest indret per narrar-los algunes
rondalles, llegendes i anècdotes, i, a més, els delectés amb la lectura d’alguns fragments que
ja tenia escrits de Canigó. Joaquim Hostench, a la revista El Banyolí del 12 de juny de 1932,
recorda aquest fet: ‘... Asseguts vora la font i l’ombra fresca de les alzines que li fan de dosser,
va recitar-se alguna poesia, i va acabar mossèn Verdaguer amb la lectura d’alguns fragments
del seu poema Canigó molt temps abans de publicar-lo. Encara recordo amb delectança la
fonda impressió que va causar-nos el poder fruir de les primícies d’aquella obra immortal...’.

Accés

Element disseminat. Pujarnol. En la carretera de Pujarnol, a 1.400 m en direcció a Pujarnol.
La font és a mà dreta de la carretera; ja està indicada. Cal aparcar el cotxe i baixar les escales
fins a arribar-hi.
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PEDRÓ DE MERLANT
Tipologia
Època

Descripció

Pedró format per una base cilíndrica d'argamassa sobre la qual hi ha una gran roda de molí
de pedra monolítica. La creu que corona el pedró és de ferro forjat.

Dades històriques

Antigament els pedrons estaven formats per una taula de pedra i al damunt una creu. L'ús
dels pedrons era doble; per una part s'utilitzava com a punt de sortida per a les processons i
també era el lloc on es feia la benedicció del terme. El punt d'arribada era el temple parroquial.
Un altre ús del pedró era la benedicció del terme, que a Merlant se celebrava el dia 3 de maig
per la festa de Santa Creu. Es beneïen les terres de conreu per salvaguardar-les de les
pedregades i altres inclemències meteorològiques. Actualment els pedrons han perdut tota
la seva funció, però cal conservar-los com a referència tradicional.

Accés

Element disseminat. Merlant. A l’antiga carretera de Banyoles a Olot, en direcció a Olot i un
cop deixat l'estany, es troba un trencall a mà esquerra que condueix a la urbanització de
Caselles d’Avall. Ja a dins a la urbanització, es troba el camí que porta a l'ermita, situada a
5,5 km. Cal agafar un petit caminet a mà esquerra que no es troba indicat.

Condició actual
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PEDRÓ D'USALL
Tipologia
Època

Arquitectura religiosa. Pedró
Incerta

Descripció

Pedró de pedra format per tres pedres de molí i una creu de ferro. Té una alçada total de 2,5
m. Les pedres de molí són de granit rosat, pedra calcària beix i pedra sorrenca. Dues són
circulars, mentre que la pedra central és de forma troncocònica. Damunt un piló circular hi
ha clavada la creu grega de metall. Sembla una construcció bastant recent.

Dades històriques

El pedró tradicionalment es situava separat respecte de l'església, davant la plaça o el camí
proper, on es congregaven els fidels per iniciar la processó que finalitzava dins el temple. Des
del pedró tenia lloc la benedicció del terme parroquial, i que tenia com a finalitat principal
conjurar el perill de les pedregades i tempestes per tal de protegir-ne les collites. La pedra
originària del pedró d'Usall fou recol·locada fa alguns anys en l'altar de l'església de Sant
Cristòfor, durant la seva restauració. Aquesta fou substituïda per diverses pedres de molí que
configuren la seva imatge actual.

Accés

Usall. En la carretera comarcal, s'ha d’agafar la sortida d’Esponellà en direcció a Banyoles.
A pocs metres es troba un trencall a mà dreta asfaltat en direcció a la urbanització Tres Pins
i a Usall. A prop d’1 Km s'arriba en cotxe fins al bell mig del veïnat.

Condició actual
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PORTAL D'ENTRADA DE LA FINCA DE CASA NOSTRA
Tipologia
Època

Descripció

El portal és d'una gran senzillesa, format per columnes i un tancat de forja. Les columnes són
agrupades amb anells metàl·lics. Coronen les dues columnes centrals un fanal també de forja.

Dades històriques

Malgrat la senzillesa d'aquest portal cal tenir-lo present ja que es tracta d'un dels dos projectes
que es conserven de l'arquitecte Rafael Masó a la comarca del Pla de l'Estany. L'altre projecte
correspon a una petita intervenció realitzada a Ca n'Ordis d'Esponellà. A part d'aquestes dues
intervencions, realitzà dos projectes actualment desapareguts. L'any 1921 fa una petita
intervenció a les oficines de "La Caixa" a la plaça Major i l'any 1927 a les oficines del "Banco
Urquijo Catalán" també a la plaça Major de Banyoles. El portal de Casa Nostra fou un escàrrec
de l'Institut Magdalena Aulina.

Accés
Condició actual
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És un municipi extens (32,98 Km2) si el comparem amb els altres de la comarca. Està
situat a la zona nord-oest i limita amb Serinyà i Porqueres pel costat est. Els altres
límits ja corresponen a la comarca de la Garrotxa i més al sud, a municipis del Gironès.
En el cens de 2003 hi constaven 221 habitants, una xifra que suposa un estancament
en la tendència de pèrdua de població que havia patit els darrers anys.
Té els pics més alts de la comarca, especialment en la banda sud; Golany i Puig Moner
són els seus punts més enlairats. El riu Ser és el que drena la zona nord; el Ritort,
el torrent de l’Arn i la riera de Sant Miquel són els seus afluents, més al sud.
El terme està compost pels pobles de Sant Miquel, Sant Martí, Ventatjol, Falgons i
Briolf, que ofereixen destacats elements patrimonials. L’església parroquial de Sant
Miquel de Campmajor, tot i les transformacions que ha tingut, forma part del romànic
del s. XI. L’absis central, amb una absidiola a cada costat, ha mantingut la decoració
a base de les típiques arcuacions.
L’església de Sant Martí, coneguda també per Santa Quitèria, ha conservat l’absis
romànic amb una finestra de doble esqueixada. En la porta té clavades diverses
ferradures com a símbol de Sant Martí, el patró de l’església.
Al poble de Falgons hi ha el castell de Falgons, una construcció medieval que conve
nientment restaurada ha recuperat part del seu aspecte primitiu, quan els Cartellà
n’eren els senyors. L’església parroquial de Sant Vicenç és un bon exemple de
construcció romànica del s. XII. Durant el segle XVIII s’hi va afegir el campanar sobre
la capella lateral.
Les petites esglesioles de Sant Natzari, citada l’any 1017 entre les propietats del
monestir de Banyoles, i Sant Nicolau formen part de les construccions populars del
romànic del s. XII. L’església de Briolf, en estat ruïnós, conserva un absis construït
amb carreus molt grossos. De Sant Feliu de Ventatjol, només en queda el nom, ja que
l’ermita, una construcció probablement d’origen romànic però reconstruïda el 1766,
fou enderrocada el 1998.
El pont medieval de Can Prat i cases senyorials com Can Rovira, Can Planaferrana,
Can Brugada o la Cadamont, entre d’altres, completen el panorama patrimonial de
Sant Miquel.
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CA L'ESTANY
Tipologia
Època
Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XVII-XVIII
Masia de grans dimensions, amb planta rectangular, i formada
per la unió de diversos cossos constructius. La masia té planta
baixa i dos pisos esglaonats en el talús del terreny. Té teulat
a dues aigües, la façana principal és a migdia. En aquesta hi
destaca la porta de dintell de sorrenca amb inscripció i creu
gravada. A la façana oest es poden veure dos badius i diverses
obertures de llinda monolítica. A la façana oest s’aprecia un
afegit: una galeria doble amb porxada empedrada. La galeria
està formada per tres obertures d’arc rebaixat idèntiques, les
obertures de la primera planta són tapiades. La porxada mostra
volta de canó precedida d’un arc de mig punt. A la banda nord
hi ha l’antic pou de la masia. Complementen el conjunt dues cabanes en
l’era empedrada, antigament d'ús agrícola, que actualment s'estan rehabilitant com a habitatges.
Una cabana mostra un curiós pilar central de pedra i de secció circular.

Dades històriques

L’origen d’aquest mas podria ser molt antic. L’any 1111 apareix documentat un Mas Estany a
la vall de Falgons. El 1222 es cita el Mas Carrera i Estany. La masia actual, però, sembla
posterior. Dues dates inscrites de l’any “1707” indicarien que la masia fou ja reformada a
principis del segle XVIII.

Accés

Element disseminat. Sant Miquel de Campmajor. Cal agafar la carretera de Falgons que surt
des del nucli de Sant Miquel. Al Km 1.7 de la carretera de Falgons trobem un petit camí que
ens porta fins al mas, a pocs metres de la carretera principal.

Condició actual
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Habitatge. Visitable només exterior
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CAN BRUGADA
Tipologia
Època
Descripció

Can Brugada està format per tres
cossos constructius, dos destinats
a habitatge i un d'ús agrícola, que
formen un mas de planta rectan
gular allargada. El cos més antic seria el de ponent. Aquest té planta baixa i pis amb coberta
a dos vessants. En la seva façana encarada a migdia destaca una porta d'arc de mig punt amb
dovelles. Té una escala d’accés a la segona planta. La majoria d’obertures són de dintell de
pedra, algunes mostren ampit i retall bisellat. Els altres dos cossos serien de construcció més
recent. El cos central, amb planta baixa i dos pisos, correspon a l'habitatge dels propietaris.
Les obertures són quadrangulars, amb balcons a la primera planta. La porta d’entrada és d’arc
rebaixat; una segona porta és amb dintell monolític. El tercer cos és una curiosa pallissa amb
entresolat a dos nivells amb barana, obert cap al sud.

Dades històriques

Diverses estructures de la masia es poden datar dels segles XVII-XVIII. Malgrat que els
documents esmenten Can Brugada al segle XI no s'han trobat restes d'aquesta època. Un
document de l'any 1050 parla d'un Brugada; no se sap si hauria estat un antic estadant de
l'actual Can Brugada. El 1319 trobem referit el Mas Brugada juntament amb els masos
Coromina, Fortià, Olivera, Prat, Prat de sobre l’Estany i Puigsimó. Hi ha referències d'un antic
oratori privat dedicat a Sant Josep.

Accés

Element disseminat. Sant Miquel de Campmajor. A 400 m de l'inici de la carretera de Falgons
es troba la casa a mà dreta; està a peu de carretera. De fàcil accés.
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CAN ROVIRA
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XX

La casa pairal és de planta rectangular, amb planta baixa i dos pisos i diversos cossos
constructius adossats a ponent, i un cos, a mode de terrassa, a llevant. A la façana principal,
orientada a tramuntana, destaca una gran porta d'entrada d'arc de mig punt amb dovelles. La
resta d'obertures són tres balcons simètrics amb barana de metall a la segona planta, i un
balcó amb triple obertura a la primera planta. A la façana de llevant destaca una galeria
decorada amb uns bonics vitralls. Corona l'edifici un terrat amb balustrada concorreguda,
decorada amb ceràmiques vidriades. Sota el terrat hi ha un fris continu de plaques ceràmiques
de color blanc i marró. El frontó central d’estil modernista és de perfil semicircular amb
elements ceràmics. Hi consta l’any 1916. La torreta modernista de migdia és de planta quadrada
amb trencadís de ceràmica policromat i elements de forja.

Dades històriques

Aquest mas és un dels més antics de Sant Miquel i en l'arxiu familiar es guarden pergamins
de gran antiguitat. La primera referència documental data de l'any 1250. Malgrat la llarga
història del mas el seu actual aspecte es deu a una gran reforma de l'any 1916 efectuada pel
mestre d’obres barceloní Miquel Pallàs. El pintor banyolí Manuel Pigem també participà en
el disseny del projecte. Durant les reformes es substitueix el teulat típic de la masia catalana
per un acabat modernista. S'amplien les obertures, es construeixen dos terrats i es corona
l'edifici amb una torreta coronada amb balustrada de trencadís. D'aquest mas és fill el Dr.
Francesc Rovira, un destacat guerriller de la Guerra del Francès que fou nomenat comandant
del cos empordanès de sometents, entre els anys 1808-1814.

Accés

Sant Miquel de Campmajor. Al Km 1.3 de la carretera del Collell hi ha un trencall a mà esquerra
la carretera que condueix fins al petit nucli de Sant Miquel, on es troba la masia de can Rovira.
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MOLÍ DE SANT MIQUEL / MOLÍ D’EN PRAT
Tipologia
Època

Descripció

Edifici de planta pentagonal amb planta baixa i pis assentat en el marge de la riera de Sant
Miquel. Tot i que ja no funciona com a molí conserva l'estructura de l'antic canal que conduïa
l'aigua de la resclosa de Sant Miquel fins al molí. La resclosa és formada per un poderós mur
de pedra. El canal travessa tot l'edifici; destaca el gran arc carpanell com entrada del canal.
Sota l’arc carpanell dos petits orificis concentraven l’aigua. Damunt aquest arc hi ha un segon
arc de descàrrega. Un corredor travessa l’edifici del molí en sentit est-oest. A la planta baixa
es pot veure una porta d'arc de mig punt dovellada i bisellada. Les finestres de la planta pis
són amb dintell d’una sola peça i de petites dimensions, algunes d’elles són bisellades i tenen
ampit. Els murs són de pedra irregular amb argamassa, a excepció dels carreus angulars ben
tallats. A la part inferior del molí, a la banda nord, hi ha dues arcades de mig punt per on
desguassava l’aigua del molí.

Dades històriques

Sabem que aquest molí funcionava només en determinats mesos a l’any. L’any 1626 va deixar
de moldre de setembre a desembre. Pere Ferrer aquell any el tenia arrendat als pabordes del
santuari de Santa Maria del Collel. El 1628 en pagava d’arrendament 8 lliures i 6 sous, un any
després, 10 lliures i l’any 1632, 13 lliures i 3 sous. A la vall de Campmajor han existit al llarg
de la seva història cinc molins fariners. Pel que fa a l’edifici tots tres es troben en bon estat
de conservació: el molí d'en Prat, el molí de Roca i el molí de Can Planaferrana. Dels altres
dos tan sols en queden les restes, aquests són el molí de ca l’Estany i del Molinot.

Accés

Element disseminat. Sant Miquel de Campmajor. Cal agafar la carretera de Sant Miquel al
Collell. Al Km 1.2, hi ha el molí, abans d'arribar a l'església de Sant Miquel.

Condició actual
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CASTELL DE FALGONS
Tipologia
Època

Arquitectura militar. Castell
s. XIII-XVIII

Descripció

Castell de planta quadrangular amb quatre torres
angulars de cos rectangular i un pati interior que
fa de distribuïdor. A la façana principal destaca
la porta d'entrada d'arc de mig punt amb dovelles,
sobre la qual hi ha l'escut nobiliari dels Cartellà.
L’escut té els característics tres carteles amb
inscripció del llinatge Cartellà “Ave Maria, Gratia
Plena, Dominus Tecum”. La resta d'obertures
exteriors són quadrangulars amb llinda monolítica,
pedres de descàrrega i ampit. Es conserven diverses espitlleres situades a la planta baixa al llarg de tot el perímetre de muralla del castell.
La torre de l'angle sud-oest està parcialment derruïda; només es conserva part del parament.
Les torres de l'angle sud-est i nord-oest es conserven en bon estat de conservació malgrat
que no amb la totalitat de la seva alçada original. A l’interior destaquen les sales nobles del
castell.

Dades històriques

El castell va pertànyer a la família noble dels Cartellà documentada des del segle X. D’aquesta
famíla es té constància de moltes dades històriques i d’episodis destacats. Per exemple, el
senyor de Falgons Galcerán de Cartellà assisteix a les naves de Tolosa l'any 1212. Guilllem de
Cartellà fou abat del monestir de Sant Esteve de Banyoles de 1226 a 1252. L'any 1474, després
de la Guerra dels Remences, el castell passa a mans de Francesc de Verntallat un cop és
nomenat, pel rei Joan II, vescomte d'Hostoles. Pocs anys més tard el castell retornarà a mans
dels Cartellà. Ens ha arribat un inventari del castell de l'any 1523 el qual ens informa del nom
de les torres: la del forn, la de l'esquella, que Constans la va identificar amb la torre de les
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Hores, la del rebost i la de la cambra petita de la sala. Al segle XVII els Cartellà fan una sèrie
de reformes per donar-li un aire més senyorial. Segons Pla i Cargol a mitjan segle XVIII es
destrueix la part superior de les torres. A partir del segle XVIII el castell va passar a tenir
funcions agrícoles.
Accés

Condició actual
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Element disseminat. Falgons. En el nucli de Sant Miquel de Campamajor, cal agafar la carretera
senyalitzada de Falgons. Al km 4.5 de la carretera es troba el castell a l'esquerra de la carretera.
De fàcil accés.
Habitatge. Visitable només exterior
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CASTELL DE ROCA
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura militar. Masia fortificada
s. XIII-XV i posteriors

El castell està format per tres cossos constructius adossats. És de planta rectangular amb un
petit pati interior. A ponent es troben les restes de la torre de planta quadrada, on es poden
veure algunes espitlleres alineades. La torre amb coberta a dos vessants està formada per
planta baixa i dos pisos. La seva base mostra un parament de carreus bastant ben treballats.
La resta de l’edifici té planta baixa i un pis, amb la façana principal encarada a migdia. La porta
d'entrada és d'arc de mig punt amb dovelles. Destaca a la primera planta una finestra geminada,
sense capitell, amb relleus de motius florals a la imposta dels arcs. La resta d'obertures són
quadrangulars i de gran senzillesa. De l'interior del castell és meritòria la gran sala a la segona
planta de la torre.

Dades històriques

El castell de Roca, més que un castell, s’hauria de classificar com a sala, un tipus de casa forta
medieval. Les restes més antigues daten dels segles XIII-XV. La nissaga dels cavallers de Roca
es remunta a l'any 1174. La família i el castell haurien format part de la baixa noblesa. Malgrat
tot, no han arribat gaires dades sobre aquesta nissaga. Abans del 1279 es va enterrar a Banyoles
Pere de Roca, senyor sembla ser del castell de Roca. El castell durant molts anys s'ha dedicat
a l'activitat agrícola.

Accés

Element disseminat. Veïnat de Roca. Un cop agafada la carretera de Santa Maria del Collell i
al Torn, al Km 2.4 hi ha, a mà dreta, la carretera que condueix fins al castell de Roca també
indicat.

Condició actual

< ENRERE

Habitatge. Visitable només exterior
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TORRE DE BRIOLF
Tipologia
Època
Descripció

La torre de Briolf, d'origen romànic, és de planta quadrada amb uns 5 m de costat i amb una
alçada actual de 8 m, aproximadament. Al mur de llevant hi ha una porta quadrangular amb
una peculiar llinda triangular. Aquesta tipologia de porta es repeteix a la façana de migdia, a
nivell del primer pis. Resten també diverses espitlleres. A l'interior de la planta baixa els murs
són de carreus força escairats, de mides compreses entre uns 20-25 cm d'altura per uns 30
50 cm de llargada. S'ha perdut la part superior de l'edifici i la coberta original. A la cambra
de la planta baixa un arc interior divideix la cambra en sentit nord-sud. Un segon arc interior,
avui inexistent, es trobava a la primera planta, aquest darrer en sentit est-oest.

Dades històriques

L’indret de Briolf és documentat per primera vegada l’any 977 com una propietat dels comtes
de Besalú. Tot i això, no ha quedat constància documental sobre l'existència d'un llinatge
d'aquesta torre. El fet que estigui pràcticament adjacent a l'ermita romànica de Briolf indicaria
que no era una torre aïllada. Per altra banda s'han trobat restes d'antigues estructures al
voltant del mur de migdia i de ponent. El conjunt hauria funcionat com una casa forta. Segons
alguns autors cal relacionar aquesta torre amb la defensa de la vall dins l'àmbit històric de
la vila de Besalú. Les investigacions més recents identifiquen la torre de Briolf com un mastorre d’època alt medieval destinat també com a l’espai d’habitacle d’una família amb divisió
de funcions per pisos. Torres de característiques constructives similars a Catalunya són
aquelles de La Coma i La Villa, per exemple.

Accés

Element disseminat. Briolf. Cal agafar la carretera de Sant Miquel al Collell; al Km 2.4 hi ha
un trencall a mà dreta que indica el veïnat de Roca i Briolf. Cal seguir aquesta carretera de
terra premsada fins arribar a un altre trencall que indica Briolf.

Condició actual
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Arquitectura militar. Torre
s. XI-XIII

En desús. Visitable
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TORRE DE CAN GINESTAR
Tipologia
Època

Descripció

Dades històriques

< ENRERE

Arquitectura militar. Torre
s. XIX

Torre de planta quadrangular que actualment es
troba en estat ruïnós. Només resten tres de les
quatre cares de la torre. La base de la torre és
atalussada. Una cornisa exterior molt senzilla
divideix la planta baixa i la primera planta. Dels
murs es conserva fins a la primera planta. Els
murs de la planta baixa mostren nombroses
espitlleres de foc a l'igual que al primer pis on
també hi ha una obertura amb llinda monolítica.
Aquesta obertura era molt probablement la porta
d’accés elevada. Els murs són de pedra sense
treballar amb fragments de ceràmica. Encara
es conserven restes d'un antic arrebossat. El
fossat de prop d’un metre de fondària ha perdurat
en bona part.
L'origen de la torre de Can Ginestar cal relacionar-la amb les torres de telegrafia òptica. La
telegrafia òptica neix a França l'any 1710 i consistia en articulació de braços metàl·lics posats
sobre les torres. Els moviments d'arquets braços formaven les lletres de l'alfabet, cada posició
era un codi. Les torres es posaven en un lloc visible i anaven transmetent en cadena d'un lloc
a l'altre fins arribar al seu destí. A Catalunya es comencen a construir torres de telegrafia
òptica a partir de 1848, relacionades amb la guerra carlina (1846-1849). Solien tenir tres
plantes: a la planta baixa hi havia els dormitoris, a la primera planta la cuina i el menjador, i
a la segona planta s’hi duien a a terme les funcions de vigilància. La torre de Can Ginestar
hauria format part segons A. Aguilar i G. Martinez de la línia militar Girona-Olot. Aquesta línia

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR

CERCA

ÍNDEX

513

< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

fou construïda l'any 1848 i va funcionar fins el 1862 i constava de 8 estacions. Malgrat el diferent
tipus de material, tipològicament resulta bastant semblant a la torre Fellines, situada al poble
de Vilafreser.
Accés

Condició actual
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Element disseminat. Sant Miquel de Campmajor. Abans d'arribar a la vall de Sant Miquel de
Campmajor, per la carretera de Banyoles a Mieres hi ha un trencall, degudament indicat, a
mà dreta que porta fins a Can Ginestar. Sobre Can Ginestar hi ha un altre camí, només apte
per vehicles tot terreny que porta fins a la torre.
En desús. Visitable
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ERMITA DE SANT ESTEVE DE BRIOLF
Tipologia
Època
Descripció

Arquitectura religiosa. Ermita
s. XII-XIII i XIX
L'ermita de Sant Esteve de Briolf és de petites dimensions,
formada per una sola nau i un absis semicircular a llevant,
probablement del segle XIII. A la façana de migdia es troba
la porta d'entrada, d'arc de mig punt en degradació i porta
quadrangular. Destaca el gran campanar d'espadanya,
fruit de la restauració barroca. El campanar és de grans
dimensions, amb dues obertures, acabat en una cornisa.
A la façana lateral s'observa la imposta de la volta marcada
per una motllura de cavet. La nau està coberta amb volta
de canó. En els murs laterals tenen dues petites capelles.
Antigament sobre la coberta hi havia les dependències
del rector; es conserven, en el mur de tramuntana, les
escales exteriors des d'on s'accedia a l'habitacle.

Planta de l’església i la torre de Briolf.

Dades històriques

< ENRERE

Etimològicament els orígens del nom de Briolf cal buscar
los en el món germànic. Briolf deriva d'un nom propi d'origen germànic, “Brisolf”. Malgrat la
certesa d'aquest origen no queden restes d'aquesta colonització, ni referències documentals.
El nom de "Villam Briulfo" apareix en el testament del comte Miró, de l'any 979, en el qual
cedeix aquestes propietats al cenobi de Sant Pere de Besalú. L'any 1017 surt esmentat "Ricolfo"
en les possessions del monestir de Sant Esteve de Banyoles. El 1216 "Vriolf" formarà part
d'unes donacions del rei Joan II a Francesc Vernatallat com a patrimoni del vescomtat d'Hostoles.
En el cens de l'any 1359 la "Parròquia de Briolif" consta de cinc focs de cavallers. L'església,
des d'un primer moment, formà parròquia independent i no serà fins al 1530 quan serà
sufragània de l'església parroquial de Sant Miquel de Campmajor. L'any 1888 es fan a l'església
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una sèrie de reformes; es construeix el campanar i l'altar, i es redecora l'interior amb pintures
de caràcter neobarroc. L'indret de Briolf va anar perdent població i ja a mitjan segle XX va
quedar totalment despoblat.

Accés

Condició actual
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Element disseminat. Briolf. Cal agafar la carretera de Sant Miquel al Collell; al Km 2.4 hi ha
un trencall a mà dreta que indica el veïnat de la Roca i Briolf. Cal seguir aquesta carretera de
terra premsada fins arribar a un altre trencall que indica Briolf.
En desús. Visitable
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ERMITA DE SANT NATZARI
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura religiosa
s. XI-XII i posteriors

L'ermita de Sant Natzari és de petites dimensions, formada per una
sola nau, de planta rectangular i absis semicircular al nord-est. La
façana principal presenta una entrada de gran senzillesa. A l'exterior
de l'absis destaquen els arquets llombards com elements decoratius.
Són cinc sèries de dos arquets llombards separats per faixes verticals.
Les obertures, al centre de l'absis i al mur de migdia, són d'arc de
mig punt de doble esqueixada.

Dades històriques

La primera referència documental de l'ermita de Sant Natzari data
de l'any 1017. En la butlla de Papa Benet VIII restitueix entre altres
béns: "Sancti Nazarii" com a possessió del monestir de Banyoles.
Tot i aquesta data inicial caldria situar la seva edificació al voltant del segle XI-XII. En les visites
pastorals dels anys 1346 i 1347 es demana als feligresos que reparin l'ermita. Aquests s'hi
neguen aludint que és privada. Se sap, però, que havia estat parròquia i tenia cementiri.
L'església, com va passar en altres edificis de la comarca, pateix els terratrèmols del primer
terç del segle XV. Fou restaurada al voltant del segle XVII. Actualment l'ermita és propietat de
la família Plana Rovira de Sant Miquel de Campmajor i s'hi celebra missa un cop l'any. Originari
dels segle XI-XII resta l'absis i les primeres filades de carreus de la nau.

Accés

Element disseminat. Sant Miquel de Campmajor. En la carretera de Falgons, al Km 2.5, es
troba a mà esquerra la carretera que ens portarà a l'ermita. Cal deixar el cotxe al prat que hi
ha prop de can Talaia i seguir a peu fins arribar a l'ermita.

Condició actual
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Ermita. Visitable només exterior
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ERMITA DE SANTA MARIA DE LORETO
Tipologia
Època

Descripció

Església de gran simplicitat d’una sola nau amb capçalera rectangular i coberta a dues vessants
situada en una elevació en el curs del riu Ser. El campanar d’espadanya d’un sol ull i a dues
vessants és fet de rajols. A la façana de migdia una gran obertura rectangular amb marc i
enreixada dona llum a l’interior de la nau. La porta d’accés mostra un arc rebaixat emmarcat
amb una falsa dovella central. A l’interior la coberta ha estat refeta, el paviment enrajolat és
originari. El presbiteri amb dos graons conserva l’altar. La decoració de la nau mostra una
simple cornisa de guix motllurada amb palmetes decoratives en relleu. La tècnica constructiva
dels murs és a base de pedra irregular unida amb abundant argamassa.

Dades històriques

Consta que aquesta ermita va ser construïda als primers anys del s. XX en una elevació rocosa
damunt el curs del riu Ser, davant del castell de Roca i la gorga del Diable. Fou promoguda
per la devoció popular a la Verge del Loreto.

Accés

Element disseminat. Veïnat de Roca. Un cop agafada la carretera de Santa Maria del Collell i
al Torn, al Km 2.4 hi ha, a mà esquerra, la carretera que condueix fins al castell de Roca també
indicat. El camí és sense asfaltar. Un cop arribem al castell de Roca, cal seguir endavant i
travessar el pasallís del riu Ser. A prop de 100 m hi ha un trencall a mà esquerra que porta
fins a l’ermita, a menys de 5 minuts.

Condició actual
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Arquitectura religiosa. Ermita
1904

Ermita. Visitable només exterior
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ERMITA DE SANT NICOLAU
Tipologia
Època

Arquitectura religiosa. Ermita
s. XIII i posteriors

Descripció

Ermita de petites dimensions amb nau única de planta
rectangular, amb absis semicircular a llevant. L'ermita
és d'una gran senzillesa i no té cap tipus de decoració.
A la façana principal hi ha únicament la porta d'entrada
de llinda monolítica. El campanar és d'espadanya d'una
sola obertura. L'absis és de planta semicircular amb
finestra central. Els murs laterals no tenen obertures.
L'interior de l'església està cobert per una volta lleu
gerament apuntada. L'absis està emmarcat per un arc
en degradació. Els murs estan formats per carreus de pedra bastant regulars. A les primeres
filades s'observen els carreus més ben escairats i les filades més regulars.

Dades històriques

No s'han trobat documents referents a l'ermita de Sant Nicolau; manquen, per tant, referències
històriques. Si observem els paraments podem datar la primitiva construcció al voltant del
segle XIII. D'origen romànic resta part de la nau més propera a l'absis. Amb tota probabilitat
l'ermita hauria sofert els terratrèmols del segle XV. L'any 1978 fou objecte d’una restauració
que li va donar l'aspecte actual.

Accés

Element disseminat. Sant Miquel de Campmajor. Per arribar fins a l'ermita cal agafar la
carretera de Pujarnol. Després cal seguir el camí de Rocacorba. A 10 Km es troba l'ermita en
el prat de Sant Nicolau.

Condició actual
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ESGLÉSIA DE SANT FELIU DE VENTATJOL
Tipologia
Època

Descripció

Actualment només es conserva el cementiri
i restes del mur de migdia amb dos contra
forts de l’església de Sant Feliu de Ventatjol.
La petita església d’una sola nau havia tingut
un esvelt i senzill campanar de planta qua
drada en l’angle sud-oest, amb obertures de
punt rodó. La portalada era quadrada amb llinda monolítica de pedra bisellada, al seu damunt
un simple ull de bou. La façana era arrebossada. Avui no en resta pràcticament cap traça.

Dades històriques

El lloc de Ventatjol és citat per primera vegada l'any 978 en l'acta de donació que fa el comte
bisbe Miró dels seus alous a Brioll i "Ventaiolo in loco turno". L'església de Ventatjol fou
parroquial fins al 1589 quan va passar a ser sufragània de Sant Andreu del Torn. El 1758 hi ha
constància de l'existència d'un sol altar dedicat a Sant Feliu i Sant Pere. L'edifici fou reformat
l'any 1766. L'església hauria patit els terratrèmols del s. XV que varen afectar molts indrets
de la comarca. A l'església del Collell es conserva una imatge de la Mare de Déu amb el nen,
alabastre d'estil gòtic datada aproximadament del s. XIV. A prop de l'església es troba una cova
coneguda com "cova de l'ermità". La tradició popular explica que antigament hi habitava un
ermità, d'aquí el nom de la cova. L’església encara es mantenia dempeus als anys 90 del s. XX.

Accés

Element disseminat. Ventatjol. En la carretera de Sant Miquel al Torn, en direcció al Torn, hi
ha el trencall que ens indica l'església de Ventatjol a l’entrada del santuari del Collell. S’ha
de seguir un camí indicat i sense asfaltar que porta al cementiri enmig de la muntanya.

Condició actual
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Arquitectura religiosa. Església
s. XVIII

Desapareguda. Visitable l’espai que ha quedat
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ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ DE CAMPMAJOR /
SANTA QUITÈRIA
Tipologia
Època

Arquitectura religiosa. Església
s. XI i XVIII

Descripció

L'església original, de dimensions petites i
d'estil romànic, ha sofert diverses transfor
macions; en destaca l'ampliació barroca que
va canviar totalment la seva fisonomia i orientació.
L'església és de planta única amb absis adossat
a ponent, fruit d’aquesta ampliació. L'actual porta
d'entrada és a migdia, i en destaca la gran torre
campanar de planta quadrada amb un antic re
llotge de sol. En el campanar hi destaquen dues
antigues obertures d’arc de mig punt adovellades,
avui tapiades. L'antiga porta romànica de la nau
de migdia està actualment mig amagada per
construccions posteriors. És una porta d'arc de mig punt amb dovelles. A llevant s'ha conservat
l'antic absis romànic, sense decoració, que actualment fa les funcions de cor. La nau està
coberta amb volta de canó amb llunetes i reforçada per un arc former. L'absis, adossat a
ponent, és poligonal, a partir del qual s'accedeix a dues dependències, un petit magatzem i
la sagristia.

Dades històriques

Malgrat que no han arribat restes de la primitiva església de Sant Martí de Campmajor, els
documents ens confirmen la seva existència ja al segle IX. Fou construïda per ordre de l'abat
Elies del monestir de Sant Esteve de Banyoles. Alguns autors han concretat com a data de
construcció el 844. D'aquesta primera construcció no en queden restes. En canvi, s'ha conservat
l'absis, un pany de paret, la portalada i part del campanar de l'antiga església romànica del
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segle XI. A finals del segle XI i el XII l’església pertanyia al monestir de Banyoles. El 1512 el
bisbe Pere Boïl dóna llicència a Joan Coma per a la construcció d'un altar dedicat a Santa
Quitèria. L'aspecte actual de l'església es deu a una important reforma del segle XVIII. En
aquestes reformes s'amplia de forma espectacular l'alçada de la nau. La nau també es gira i
es construeix l'altar a ponent; es conserva l'antic altar romànic i se li dóna la funció de cor.
La reforma, però, no es va dur a terme del tot, l’absis romànic fou respectat. A principis del
segle XVIII va deixar de ser parròquia independent i passa a ser sufragània de l'església de
Sant Miquel de Campmajor.
Accés

Condició actual

522

Sant Martí de Campmajor. Per arribar a Santa Quitèria, un cop arribats a Sant Miquel de
Campmajor, cal agafar la carretera local, ben indicada, que ens porta al Collell. A 800 m hi ha
el trencall a mà dreta que ens condueix fins a l'església.
Església. Visitable concertat

SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR
< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR
Tipologia
Època

Arquitectura religiosa. Església
s. XII i XVIII

Descripció

Església de planta basilical formada
per tres naus i una capçalera amb
tres absis a llevant. La façana prin
cipal és d'estil barroc, fruit de les
reformes del segle XVIII. Està for
mada per una porta quadrangular
decorada amb motllures, al centre
de la qual hi ha un cap alat molt es
quemàtic. Corona la porta una gar
landa amb una inscripció (1736) i una
fornícula amb la figura de l'arcàngel
sant Miquel vencent el diable. En el mateix eix de simetria destaca un petit rosetó. A migdia
de la façana sobresurt la torre campanar de planta quadrada, coronada per una coberta
piramidal. A llevant destaca la capçalera formada per un absis central i dues absidioles. L'absis
central està sobrealçat, l'absidiola de migdia és una reconstrucció i l’absidiola de tramuntana
està refeta. El conjunt dels absis presenten una cornisa decorada amb arquacions llombardes
i lesenes. La nau principal, de tres trams, està coberta amb volta de canó i llunetes reforçada
per tres arcs formers. Sota la volta una cornisa motllurada. Les naus laterals estan cobertes
amb volta de creueria.

Dades històriques

Els orígens de l'església de Sant Miquel de Campmajor s'han de relacionar amb la història del
monestir de Sant Esteve de Banyoles. Aquesta va néixer com a filial del monestir. Malgrat
aquests orígens, el 1144 ja surt citada com a parròquia. L'any 1115, en un document signat
pels germans Berenguer i Ramon Arnau de Vilademuls, surt documentat "Sancti Michaelis de
Milliariis", i se situa l'església al terme de Mieres. L'antic temple romànic pateix una radical
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transformació al segle XVIII: s'alça la nau i l'absis central, es construeixen dues naus laterals,
el campanar i la nova façana.
Accés

Condició actual

524

Sant Miquel de Campmajor. Cal agafar la carretera del santuari de Santa Maria del Collell. Al
km 1.3 de la carretera es troba a mà esquerra el camí que condueix fins a l'església, a 200 m.
Església. Visitable concertat

SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR
< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

ESGLÉSIA DE SANT VICENÇ DE FALGONS
Tipologia
Època

Arquitectura religiosa. Església
s. XII i posteriors

Descripció

Església romànica i de petites dimensions que ha sofert
moltes reformes i transformacions al llarg de la seva història
(segles XVIII-XIX). L'església és d'una sola nau coberta amb
volta apuntada i absis semicircular adossat a llevant. A la
façana de ponent destaca un petit rosetó. Al mur de migdia,
precedit d’un porxo adossat, hi ha l'actual porta d'entrada d'arc de mig punt amb grans dovelles.
Antigament aquesta es trobava a ponent. La porta conserva el forrellat de factura romànica.
Al mur de migdia, afegit a l'absis, hi ha la torre campanar de planta quadrada, amb dues
obertures d'arc de mig punt a la cara nord i a la cara sud. A l'exterior s'observa el sobrealçament
de la nau. L'alçada original està marcada per una imposta en cavet. Per altra banda el mur
originari està format per carreus de pedra sorrenca d'uns 20x30 cm.

Dades històriques

Tot i que tenim notícies del lloc de Falgons des de l'any 947, la primera referència documental de
l'església de Sant Vicenç no ens arriba fins a l'any 1096. D'aquesta data és la butlla del papa Urbà
II en la qual Falgons surt esmentat com a “Felegoso”. En la butlla d'Urbà II i la d'Alexandre III de
l'any 1175 es confirmen al monestir de Sant Esteve de Banyoles algunes propietats de Falgons.
En un altre document de l'any 1157 surt referenciat “Falgús”; per aquest document es té notícia
dels drets senyorials de què disposava Guillem Ademar de Porqueres en aquest indret. En el Llibre
Verd de la catedral de Girona surt referenciat com a "parròquia de sant Vicenç de Fulgonitus".
Abans de la Guerra Civil espanyola (1936-1939), es veneraven unes relíquies de Sant Ferriol que
segons la tradició popular foren portades d'Itàlia per Galceran de Cartellà, virrei de Sicília.

Accés

Falgons. Cal agafar la carretera de Falgons en el nucli de Sant Miquel. Al km 5 de la carretera es
troba un trencall a mà dreta que ens condueix fins a l'església de Falgons, a 100 m.

Condició actual
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FONT DELS CASSOS
Tipologia
Època
Descripció

La font, situada a llevant de la muntanya de Montfalgó, està formada per una paret de carreus
de pedra, que salva el desnivell del terreny. La font està decorada per un mosaic de ceràmica
amb la imatge de sant Vicenç en estat levitatiu i el poble de Falgons sota els seus peus.

Dades històriques

En un pergamí, que actualment es troba a l'Arxiu Capitular de Girona, es troba escrita la
història d'aquesta font. La font antigament es deia "font de Can Sus"; era la font que abastava
d'aigua els estadants de Can Casadamont, una casa situada a pocs metres de la font. Els
propietaris d'aquest mas cada any feien una donació a l'església de Sant Vicenç, en concepte
de les misses ofertes als seus avantpassats difunts. El 16 d'abril de 1392 Simó de Sitjar i el
seu fill Pere van pactar amb el rector de Falgons que, a canvi dels 18 diners barcelonesos per
a les misses, cedia per sempre més la font de Cansús a la rectoria de Falgons. En aquella
època el rector de Falgons era Guillem de Pi. El document fou escrit pel notari Bernat Serra
de Banyoles; els testimonis foren Arnau i Berenguer de Canal i signà el document Pere Galceran
III, senyor de Cartellà.

Accés

Falgons. Al km 5 de la carretera de Falgons, que surt del nucli de Sant Miquel de Campmajor,
es troba un trencall a mà dreta que ens condueix fins a l'església de Falgons, a 100 m; al costat
hi ha la font.

Condició actual
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PONT DE CAN PRAT
Tipologia
Època
Descripció

Element constructiu. Pont
Medieval
Pont medieval sobre la riera de Sant Miquel format per tres arcades de mig punt; l’arcada
central de llum i més alçada respecte als laterals. Els arcs són fets amb dovelles de pedra.
El pont té avui un perfil angular característic. El pont és construït amb carreus ben treballats
i de grans dimensions, exceptuant la part superior que sembla refeta. Als pilastres dels arcs
hi ha adossats un estrep de forma triangular.

Dades històriques

Aquest pont hauria estat construït a l’època medieval. L'historiador Mn. Constans data els
fonaments d'aquest pont al segle I aC; és a dir, d'època romana. La seva estructura actual,
segons Constans, es remuntaria al segle XII i XIII. Tot i això, l’obra del pont també podria ser
posterior. Aquest pont formava part del camí que unia les muntanyes de Rocacorba amb
Serinyà. El camí passava pel coll de Guixeres i Merlant. Actualment condueix a Can Prat. Cal
anotar que la forta riuada del 5 d'octubre de 1785 va destruir part de l'arc central, que fou
restaurat poc temps després.

Accés

Element disseminat. Sant Miquel de Campmajor. Des de Sant Miquel de Campmajor cal agafar
la carretera local que ens porta a Santa Maria del Collell i al Torn. Un cop fets 1.8 Km, a mà
dreta, hi ha el pont sobre la riera de Sant Miquel.

Condició actual
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PONT DE GUIXERES / PONT DE LA CASETA
Tipologia
Època

Descripció

Actualment, del pont de Guixeres, només se’n conserva part de la seva estructura i de l'arrencada
de l'antic arc central, avui desaparegut. La llum de l'arc era de 10,70 m. L'amplada del basament
del pont és de 1,50 m. Els carreus són de pedra rierenca sense treballar, de dimensions petites.
Els carreus cantoners són de dimensions més grans i ben escairats.

Dades històriques

No s'han trobat dades històriques ni documents que ens parlin d'aquest pont. Sí que tenim,
però, dades que parlen de la història del Mas Guixeres, situat al collet de Guixeres, sota el qual
trobem el pont. Aquest mas fou un lloc de pas important que comunicava la vall de Campmajor
amb Merlant i Serinyà. L'any 889 s'esmenta ja el vilar de "Gissaias" en un precepte del rei Odó.
Al segle XVII el mas estava en el seu màxim apogeu. Actualment el mas Guixeres està
pràcticament en ruïnes. Cal tenir present que a pocs metres del pont es troben les restes
d'almenys dos pous de calç.

Accés

Element disseminat. Veïnat de Roca-Guixeres. Per arribar fins al pont cal agafar la carretera
de Sant Miquel al Collell. Al Km 2.4 hi ha un trencall que porta fins al veïnat de Roca. Cal agafar
aquesta carretera; després d'una petita baixada hi ha una bifurcació, s'ha d'agafar la que queda
a mà dreta. Un cop transcorreguts 600 m i després de deixar la Caseta es troba un petit rierol.
A mitja pujada després del rierol hi ha un petit replà on podem deixar el cotxe. Cal endinsar
nos al bosc i a mà esquerra trobem les restes del pont.

Condició actual
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L’extensió del municipi de Serinyà és de 17,33 Km2. El terme limita amb la comarca
de la Garrotxa pel nord on el riu Ser el drena per aquesta zona més septentrional; per
l’est, amb Fontcoberta; pel sud, amb Porqueres, i per l’oest, amb el terme de Sant
Miquel de Campmajor. A més a més del Ser, que aporta les seves aigües cap al Fluvià,
el Serinyadell i la riera Rodeja en són afluents i travessen part d’aquest municipi.
Té 900 habitants en el cens de 2003, una xifra prou notable que confirma la tendència
de creixement que ha tingut els darrers anys. A més del poble de Serinyà, diversos
veïnats com Bosquerós, la Cellera i Casals, també en formen part. La carretera
comarcal C-66 de Girona a Ripoll travessa el municipi de sud a nord.
El nom de Serinyà figura en els diferents fòrums i àmbits de la investigació arqueològica
a nivell mundial. Coves com la Bora Gran d’en Carreres, El Reclau Viver, l’Arbreda, i
altres, són jaciments on les seves enormes troballes han aportat molta informació al
coneixement del món dels primers homes.
El nom de Siriniano, que surt esmentat el 978 en un document del comte de Besalú,
seria la referència més antiga del poble. L’església romànica de Sant Andreu és un
bon exemplar d’aquest tipus de construcció; hi ha la porta principal amb arquivoltes,
i a sobre trobem una finestra també amb arc i acabada amb una cornisa de petites
mènsules. Tot i la seva senzillesa estem davant d’una obra ben aconseguida.
També podem destacar la capella de Sant Sebastià, una construcció modesta feta
l’any 1874 i Sant Miquel Sesyinyes, una altra esglesiola de construcció romànica,
documentada des de l’any 1208, amb un absis.
Les restes constructives del castell de Teià sembla que pertanyen al segle X. En la
casa de Can Parella, al costat del que fou el castell, hi destaca encara una torre grossa.
Altres noms de cases benestants són Ca n’Illa, Can Servosa, Can Malloles,Cal Ferrer
de les Torres, Gatielles,Can Carreres, que destaquen per la seva història i han esdevingut
singulars per les decoracions o estils arquitectònics d’èpoques antigues.
Mereix una atenció especial Mas Aulina, una masoveria de Can n’Illa i un testimoni
de gran valor de les masies gòtiques del s. XV, ja que posseeix encara molts elements
d’interès, com finestres amb arcs trilobulats, restes d’un matacà, etc.
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AJUNTAMENT DE SERINYÀ
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Casa de la vila
Anys 20 del s. XX

Descripció

Edifici de planta quadrangular amb planta baixa i pis amb
teulat a dos vessants perpendiculars a la façana principal
que té elements d'estil modernista. Les obertures mostren
un arc rebaixat de maó. Les impostes són decorades amb
elements florals de ceràmica verda. Sobresurt un balcó
central amb barana metàl·lica ondulada. El coronament
de la façana és decorat amb una cornisa esglaonada. Al
centre hi ha un antic rellotge. La resta de façanes mostren pocs elements decoratius, les
obertures són simples i rectangulars. La façana posterior dóna a un pati tancat amb un petit
cobert a l'extrem. L'interior de l’edifici s'estructura en tres crugies perpendiculars a la façana.
A la crugia central s'hi troben les escales d'accés a la primera planta.

Dades històriques

L’edifici de l’Ajuntament és una construcció de l’any 1919. Se’n conserva una memòria, editada
aquest mateix any, on es parla de la necessitat d’un nou espai que reuneixi les condicions
necessàries per ser destinat a escola i Ajuntament al mateix temps. A través d’aquesta memòria
sabem que la construcció d’aquest edifici va tenir un cost d’unes 32.000 ptes. aconseguides
a través del ‘...erario municipal, (...) donativos voluntarios y jornales gratuitos...’. A la planta
baixa hi havia l’antiga escola de Serinyà, dividida en dues aules segons el sexe. La part posterior
antigament fou una presó. Al primer pis hi havia les estances de l’Ajuntament: oficines i jutge
de pau. Actualment hi ha una part de la planta baixa que s’ha destinat a escola, parvulari i
guarderia municipal. La resta de l’edifici s’ha transformat per donar cabuda als serveis de
l’Ajuntament de Serinyà.

Accés
Condició actual
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Nucli urbà. Serinyà. Pl. de l’Ajuntament
Equipament municipal. Visitable
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CA L'ARBOÇAR
Tipologia
Època
Descripció

Masia de planta rectangular de construcció senzilla que evidencia diversos períodes de
construcció. Mostra planta pis i golfes amb teulat a dues vessants. Els carreus són de pedra
irregular, exceptuant els cantoners, on s'ha utilitzat pedra ben tallada de mida grossa. A la
façana principal es pot apreciar un parament de carreus molt ben treballat. La façana principal
té la porta d'entrada amb llinda monolítica i una inscripció amb el nom d'Arbussà. Les finestres
són amb dintell monolític i pedres de descàrrega i amb la majoria dels ampits decorats amb
motllures. La majoria són bisellades i fetes amb carreus de pedra calcària. La façana lateral
destaca per una forja ornamental en una finestra.

Dades històriques

El mas Arboçar és molt antic. Apareix citat des de l’any 977 amb el nom “Albutiano”. Aquest
mas fou donat el s. X al monestir de Banyoles pel bisbe de Girona Miró a conseqüència de la
rebel·lió d'Adalbert, senyor del castell de Parets d’Empordà. El mas no evidencia elements tan
antics, tot i que alguna part dels murs podria fer pensar en un origen alt medieval. El mas
actual mostra diverses fases de construcció. Damunt la porta d'entrada es pot llegir "dia 4 de
bre Don Jaime de Arbusa me fecit 1807" i damunt una finestra l’any "1524". Els s. XII-XIII els
Arbussà van ocupar càrrecs d’ardiaca a Besalú, la Selva i l’Empordà.

Accés

Veïnat de Casals. En l’antiga carretera comarcal en direcció a Olot, abans d'arribar a Serinyà,
hi ha un trencall a mà esquerra que porta a la residència canina Mas Prat i a Sant Miquel
Sesvinyes. Passada l'església cal agafar sempre el camí a l'esquerra i a 1 Km s'arriba a Mas
Arboçar.

Condició actual
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CAN BEIA
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Casa urbana
s. XIII-XV i posteriors

Casa d’origen medieval situada darrere l’absis de església de Sant Andreu de Serinyà. La planta
és en forma de L. Consta de planta i dos pisos amb el teulat a dos vessants. La façana principal
és a la banda sud. Destaca a la façana un porxo amb arc de mig punt, un balcó amb dintell i
un badiu a les golfes. La part de llevant de la casa es veu bastant reformada. Les obertures
són d’obra; es veuen també les restes d’arrebossat pintat. A dins del porxo perdura una porta
adovellada d’entrada a la població a través d’un passatge interior. La porta d’entrada de la
casa queda suportada per una llinda de fusta. En la façana oest es poden diferenciar dos cossos
constructius. Són meritòries en aquesta façana oest tres finestres de dintell amb impostes
corbades de tradició medieval i les golfes obertes. A l’interior destaquen elements arquitectònics
d’origen medieval. A la planta baixa els àmbits de la casa s’estructuren a partir d’arcs de mig
punt. A la planta pis aquest arcs són ogivals i fets de dovelles.

Dades històriques

Accés
Condició actual
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Las casa de Can Beia mostra interessants elements arquitectònics d’època medieval, també
evidencia diverses etapes constructives. Can Beia és propietat de l’Ajuntament de Serinyà.
Nucli urbà. Serinyà. Pl. Ricard Claveguera i Brunet.
Equipament municipal. Visitable només exterior
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CAN CARRERES
Tipologia
Època

538

Arquitectura civil. Masia
s. XIV-XVIII

Descripció

Edifici de planta rectangular amb una galeria porticada adossada a migdia. El cos lateral de
llevant està compost per planta pis i golfes amb teulat a dos vessants; les parets són de
maçoneria amb carreus ben tallats a les cantonades. A la façana est hi ha la porta d'entrada
amb arc de mig punt de dovelles. La majoria d’obertures tenen llinda de pedra, però es pot
veure una finestra amb dintell i impostes corbades d’origen medieval. El cos lateral de ponent
consta de planta i pis amb teulat a un vessant; hi ha tres finestres coronelles d’arquets de mig
punt, totes elles bastant reformades. El cos nord és una reforma moderna de la masia decorat
amb merlets. A la façana de migdia hi ha la gran galeria a la primera planta, l'element més
singular de la masia. En una porta d’accés a la galeria hi ha la següent inscripció: "1732 Narcis
Carreras me fecit". La galeria té coberta a un vessant i és sostinguda per quatre columnes
amb basament i capitell motllurats. Dins la galeria hi ha la boca del pou. La pedra que aguanta
la politja té una cara esculpida molt esquemàtica. L'interior, rehabilitat i restaurat, conserva
algunes estructures originals de la masia. A la planta baixa hi ha l'escala de pedra d'accés a
la planta pis i un arc de mig punt de dovelles. Al primer pis es conserva la sala, al costat sud
est. L'escut d'entrada a la sala fou recuperat d'unes obres i col·locat en aquest lloc.

Dades històriques

Hi ha un document del 1601 on es llisten les cases que van gaudir del reial privilegi militar de
generositat de la Vegueria de Besalú per no allotjar les tropes del rei. Entre moltes altres cases
es cita Can Carreres de Serinyà. Segons l’actual propietari, Can Carreres és la casa on va
néixer Joan Carreras. Aquest pagès de Serinyà va acudir el 1462 a l’ajuda de la reina Joana
Enríquez i el seu fill l'infant Ferran quan es trobaven assetjats a la ciutat de Girona. En la gesta
durant la Guerra Civil catalana (1462-1472) hi participaren altres pagesos de la parròquia de
Serinyà com Joan Aulina, Bartomeu Bruguera, Bartomeu Vehí, Pere Carbonell, Pere Budallés,
Bartomeu Mayolas, Pere Carreres de Munt, Andreu Venajam alies Riera, Antoni Cadevall, Pere
Reixach o Pere Arbussà. El 21 de febrer de 1481 els reis Catòlics, en recompensació als seus
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mèrits en el camp de batalla, els van condecorar amb el privilegi militar de generositat. La
casa va perdre el nom de Carreras al s. XX en morir-se tota la descendència directa de la
família. En la masia perduren diverses inscripcions referents a reformes i ampliacions al llarg
del s. XVIII, on apareix el nom del propietari “Narcis Carreras”.
Accés
Condició actual
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Nucli urbà. Serinyà. Pl. de l’Ajuntament
Habitatge. Visitable només exterior
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CA N’AULINA
Tipologia
Època

Descripció
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Arquitectura civil. Masia
s. XV-XVI

Masia de planta quadrada, de dos pisos i a dos ves
sants amb la façana principal encarada cap a llevant.
La seva distribució interior respon a un model evolutiu
del mas medieval de dos cossos. En la façana de
migdia destaca una finestra geminada d’arquets de
mig punt amb impostes llises motllurades. Perduren
dues finestres més, fetes amb carreus de calcària.
La primera és bisellada amb dintell. La segona és
una típica finestra medieval amb impostes corbades
i llinda. En la segona planta es troben agrupades
quatre grans obertures de forma rectangular. En la
façana de llevant domina una gran porta forana de
dovelles. El seu arc de mig punt és fet de dovelles
de calcària. Damunt de la porta sobresurt una finestra
gòtica trífora d'arquets trilobulats amb motllura. La
seva llinda és de pedra calcària grisa i els brancals són de travertí. Una segona finestra té
impostes convexes i dintell. Una motllura de cavet divideix la planta pis respecte de la segona
planta. En aquesta segona planta hi ha les restes d’un matacà defensiu. A l'interior, el mas
conserva la seva distribució originària. A la planta baixa s'aprecia el paviment geomètric de
còdols rierencs, les restes d’un molí i els cassetons decoratius en estuc de tema floral. En la
planta pis es conserva intacta la sala amb l'embigat de fusta. Les finestres tenen festejadors
i les portes de pas són motllurades en estuc. Als entrebigats de la sala hi ha també cassetons
decoratius.
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Dades històriques

La família Aulina és documentada des de finals del s. XII. El 1182 tenim constància que Joan
de Perduts dóna a Guillem d’Aulina ("Guilelmo de Ullina") una peça de bosc situada a la
parròquia de Sant Andreu de Serinyà, en el lloc anomenat Bosc dels Perduts. El 1383 Pere
Aulina de Serinyà apareix citat en l’establiment del Mas Font per part de l’abat del monestir.

Accés

Element disseminat. Veïnat de Baió. En la carretera comarcal, cal agafar un trencall a mà
esquerra sense asfaltar en direcció a la font de Gatielles. S’ha de seguir el camí que duu fins
a Ca n'Illa. A 1,5 Km just abans d'arribar a la casa, hi ha un passallís a mà dreta damunt del
Ser. Un cop atravessat el passallís, Ca n’Aulina es troba a 300 m.

Condició actual
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Habitatge. Visitable només exterior
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CA N'ILLA
Tipologia
Època
Descripció

Masia de grans dimensions de planta
rectangular, coberta a dos vessants i de
tres crugies. Té planta baixa, dos pisos
i golfes tancades amb terrassa sostin
guda per arcs de pedra a la banda de
migdia. La majoria de les obertures són de dintell de pedra o bé de llinda arquejada. A migdia
és meritòria en la segona planta la galeria central d'arquets de mig punt amb pilars motllurats.
A l'interior, la gran sala s'ubica en la crugia central, com també la caixa de l'escala. Als cossos
laterals hi ha la cuina, les habitacions amb alcova, la biblioteca, etc. A l'ala de ponent es troba
el menjador amb volta de llunetes. La casa pairal té dues masoveries annexes del s. XVIII. En
una d'elles hi ha la capella dedicada a la Divina Pastora. És un edifici amb absis semicircular,
volta de llunetes i façana amb porta de llinda gravada (“1772”). Damunt la porta de la capella
hi ha una fornícula i un ull de bou circular.

Dades històriques

Es tenen referències d'aquesta masia des del s. X, tot i que el seu aspecte actual és producte
de la intervenció i reforma de la masia al s. XVIII. El 1184 es documenta Ramon d'Illa i Guillem
de Centenys en una donació d'una peça de terra dins la parròquia de Sant Andreu de Serinyà.
Fins al 1258 Berenguer de Colltort, militar, percebia drets dominicals del mas Illa de Serinyà
per raó d'una peça propera a la sèquia dels molins i d'una vinya. Aquests drets dominicals
foren venuts a Bernat Prat de Besalú.

Accés

Element disseminat. Veïnat de Baió. En la carretera comarcal de Girona a Ripoll, cal agafar
un trencall a mà esquerra sense asfaltar, en direcció a la font de Gatielles. S'ha de seguir el
camí sense asfaltar que condueix en cotxe fins a Ca n'Illa, a 1,5 km.

Condició actual
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CAN MALLOLES
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Masia
s. XV-XVII

Descripció

Masia de planta rectangular, coberta a dos vessants, de
dues plantes amb la pallissa afegida en el costat de migdia.
La seva distribució interna és de tres tramades. Té l’era
tancada amb un portal de dintell amb inscripció de l’any
“1669”. En la façana principal, encarada a migdia, hi so
bresurt un finestral quarterat amb elements decoratius.
Els seus brancals de pedra calcària grisa són motllurats
en bossell, com també els dos eixos creuats. El seu
ampit motllurat té dos caps en relleu esculpits de forma
molt esquemàtica. En la llinda hi ha en relleu un escut
amb inscripció i l’any “1401”. Damunt d’aquest hi ha
col·locat un segon escut amb guardapols motllurat.
Té figurada una porta adovellada. Dessota la finestra
perdura una tronera de tir. La porta d’entrada mostra
un arc rebaixat de dovelles de travertí. En la façana de llevant es troben dues finestres de llinda
fetes de carreus de calcària. La primera té la llinda arquejada, amb arquet conopial incís. Hi
perdura l'espitllera. La segona finestra de dintell és també bisellada amb ampit motllurat. A
l’interior han perdurat alguns elements antics. A la planta baixa, dos arcs de descàrrega i una
porta amb les impostes convexes amb dintell d'una peça.

Dades històriques

Durant la Guerra Civil catalana (1462-1472) Bartomeu Mayolas, pagès de Serinyà, va acudir
a l’ajuda de la reina Joana i del príncep Ferran que es trobaven assetjats a la força Vella de
Girona. En la gesta hi participaren altres pagesos de Serinyà, Fontcoberta, Segueró, Beuda,
Usall o Maià. El 21 de febrer de 1481 els reis Catòlics, en recompensació als seus mèrits en
el camp de batalla, els van condecorar amb el privilegi militar de generositat.
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Element disseminat. Veïnat de la Cellera d’Amont. En la carretera comarcal, s’ha de sortir a
la dreta, en direcció a Olot, fins al bar Les Coves. Des d’aquí s’inicia un camí sense asfaltar
en direcció a Serinyà. A 300 m en cotxe trobem un trencall sense asfaltar cap al Mas i Can
Malloles. A 700 m s'arriba fins a aquesta masia en cotxe.
Habitatge. Visitable només exterior
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CAN REIXAC
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XIV-XV i posteriors

Masia de planta rectangular amb planta baixa, pis i golfes. El teulat és a dos vessants, amb
el carener perpendicular a la façana principal. Al costat de llevant hi ha un cos afegit que
correspon a la cabanya i el cobert. A la façana principal destaca la porta d’arc de mig punt amb
grans dovelles i la finestra trilobulada d’estil gòtic amb guardapols restaurada. La façana
posterior de tramuntana té una gran terrassa al primer pis. La terrassa té un pou elevat de
planta circular. La majoria d’obertures actuals amb llinda es mostren de factura moderna.

Dades històriques

L’any 977 surt referit el Mas Reixac de Serinyà. Aquell mateix any també apareixen citats els
masos Illa, Bosquerons i Sabadí. No obstant això, l’actual masia sembla una edificació més
recent. L’any 1462 Pere Reixach, pagès de Serinyà, consta que acudí a l’ajuda de la reina de
Joana Enríquez i l’infant Ferran assetjats a la força Vella de Girona. També hi participaren
altres pagesos de Serinyà com Pere Arbussà, Bartomeu Mayolas, Joan Carreras o Joan Aulina.
El 1481 van ser condecorats amb el privilegi militar de generositat per part dels reis Catòlics.

Accés

Veïnat de Bosquerós. Sortir del nucli de Serinyà en direcció al veïnat de Bosquerós, a l'est. Cap
al bosc de Bosquerós per un camí de terra, uns 500 m després del veïnat, cal trencar a mà
esquerra i s'arriba a un grup de tres o quatre cases. Can Reixac és l'última.
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CAN SOLANA
Tipologia
Època

Descripció

Masia de planta rectangular amb el teulat a dos vessants, de planta pis i golfes. A la façana
de migdia hi ha la porta d'entrada d’arc de mig punt de dovelles i un pou circular adossat a la
façana que arriba al primer pis. Les obertures són de diferents mides. Dues finestres de la
primera planta mostren llinda monolítica i ampit motllurat. A les golfes hi ha dos badius. La
façana de ponent té una galeria d’obra al primer pis formada per sis arcs. Estructuralment
aquesta galeria es mostra com un afegit al cos principal de la masia. La façana de llevant
mostra algunes obertures de factura recent. La nord conserva una estructura rectangular que
podria correspondre a l'antic forn. En aquesta façana es pot apreciar una finestra de llinda i
impostes corbades de reminiscència medieval. L’interior de la casa es destaca per la quantitat
i varietat de cassetons que hi ha als entrebigats i que corresponen a diferents èpoques. La
masia evidencia diverses fases constructives.

Dades històriques

La masia és probablement d'origen medieval . La part més antiga es pot identificar en el costat
sud-oriental amb un carreuat molt ben treballat, amb la porta forana adovellada al centre. Al partir
del s. XVII s’hi haurien realitzat nombroses reformes i ampliacions, sobretot a la banda de ponent
i tramuntana. Damunt la llinda del portal de l’era hi ha la data de "1648". Pel que fa a l'interior i
als destacats cassetons que es troben als entrebigats segons l'informe de l'arquitecte F. Cardoner,
es troben exemplars d’època medieval fins al s. XVIII. Cadascun dels cassetons mostra l'estil
característic de l'època. Els primers són figures molt rudimentàries i senzilles sense ordre.

Accés

Nucli urbà. Serinyà. En la carretera comarcal de Girona a Ripoll, abans de l’entrada del poble,
cal trencar a mà dreta cap a la urbanització del Reclau i baixar fins travessar el Serinyadell.
Can Solana queda a mà esquerra just després del riu.

Condició actual
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EL POU
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XVII

Masia estructurada en dues tramades paral·leles a la façana. Té dues plantes i una pallissa
adossada a llevant. La façana principal és a migdia. Hi destaca la balconada de llinda amb una
inscripció. La porta de dintell també té una inscripció (“1685”). Les dues finestres de la primera
planta són de llinda de pedra amb ampit de motllures. La pallissa adossada té dues plantes,
encavallada de fusta i un arc de mig punt fet de llosetes. En la façana de tramuntana són
meritòries tres finestres arrenglerades de llinda amb ampit motllurat, fetes amb carreus
rectangulars de pedra calcària. A l'interior de la masia es conserva a la planta baixa l'escala
originària de graons de pedra, un arc de mig punt i les restes d'un forn. En la banda nord-oest
hi ha agrupades un conjunt d'espitlleres de tir que defensaven l'antic camí cap a Besalú.

Dades històriques

La masia del Pou té a tocar un pou de glaç que ha originat el seu nom. El pou de glaç és de
notables dimensions i fou reutilitzat en època posterior. El mas, tot i trobar-se modificat,
evidencia una construcció unitària que pot remuntar-se al s. XVII, deguda molt probablement
a la família Illa de Serinyà, com indica la inscripció de la seva façana: “Mateu Illa me fecit
1685”.

Accés

Element disseminat. Veïnat de Baió. En la carretera comarcal de Girona a Ripoll, s’ha d’agafar
la sortida de Serinyà. Aquesta masia es troba a peu de carretera, just abans de travessar el
pont damunt del riu Ser.
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EL SINDICAT
Tipologia
Època
Descripció

Edifici de planta rectangular amb la façana encarada a la plaça de l’Església. Consta de planta
baixa i pis. La construcció és feta amb diferents materials: pedra irregular, pedra volcànica,
rajoles i argamassa. Per accedir a la planta baixa cal pujar les escales d'accés, ja que aquesta
planta està sobrealçada al nivell de la plaça. A la façana d'entrada, hi ha la porta d'accés al
centre amb una finestra a cada costat. Les tres obertures estan emmarcades per un ressalt
en el mur. Les finestres i la porta són fetes amb arcs rebaixats de rajol. La mateixa tipologia
d’obertura es repeteix a les façanes laterals. Damunt la porta es poden veure dues obertures
rectangulars amb els costats arrodonits. A la part superior, sobresurt una cornisa decorativa
integrada per una franja de pedra volcànica i motllures fetes d’obra vista. El perfil de la cornisa
és ondulat i esglaonat. En el projecte originari la façana d’obra vista possiblement anava
arrebossada.

Dades històriques

L'edifici va ser remodelat l'any 1918-19 i conserva encara la fesomia d'aquella època. El
constructor fou Pere Jordà i l'actual propietari considera que va portar el disseny de la seva
estada a Cuba. A principis del s. XX ja se l'anomenava el Sindicat i feia les funcions de botiga.
El Sindicat era dirigit per una junta que més endavant es va dissoldre. Aquest va quedar en
mans de Vicenç Illa, accionista principal, que va llogar l’edifici, i el va convertir en el cafè del
poble. Amb l'arribada de la Guerra Civil es va tancar i acabada la guerra es va tornar a obrir
per convertir-se en una escola de parvulari. Després el propietari Illa el va vendre a Josep Port
que el va obrir com a cafè i aquest el va vendre a Pere Gassiot. Durant prop de 44 anys l'ha
gestionat com a cafè i restaurant, i avui l'edifici continua fent les mateixes funcions de cafè
restaurant i local social del poble de Serinyà.

Accés
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MAS GATIELLES
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Masia
s. XVIII-XIX

Descripció

Masia de planta rectangular i teulat a dues aigües que evidencia diverses fases constructives.
La part més antiga de la masia es troba a la banda nord. La façana principal és a migdia. Hi
sobresurt una notable galeria doble de les darreries del XIX formada per tres plantes.
Cadascuna de les plantes és separada per una cornisa motllurada de maó. La planta baixa
té tres arcs escarsers d'obra, espaiats de forma simètrica. La primera planta és integrada
per vuit arcs, lleugerament rebaixats, sostinguts per pilars d’obra de secció quadrada. La
barana de metall mostra detalls ornamentals en espirals i corbes. En la segona planta, i de
forma simètrica, es repeteix el mateix disseny de vuit arcs. La façana de la galeria mostra
un arrebossat que contrasta amb el roig del maó. La porta d'entrada és de llinda arquejada
amb brancals bisellats. Té una inscripció amb l'any i les inicials de l'antic propietari (“1887
F.C.”). La porta dóna accés a un ampli vestíbul. La façana est ha estat molt modificada. Són
meritoris els seus balcons agrupats de manera simètrica en cada planta. Una finestra de
la banda nord té gravat l’any “1778”.

Dades històriques

La masia de Mas Gatielles és citada per primera vegada l’any 1181. Tot i això, la masia actual
no sembla correspondre a aquesta època. En la masia es documenten bàsicament inscripcions
dels s. XVIII i XIX. Els elements arquitectònics conservats també semblen correspondre a aquest
període. En la façana de migdia perdura una placa commemorativa de marbre de l'obra “CASA
Nº 1 DISTRITO DE VALL DE BAYÓ RENOVADA POR FRANCISCO CLAPAROLS EN EL AÑO 1888”.
A prop de la casa és meritòria la font de Can Gatielles, situada a tramuntana de la masia. Té
una mina d'obra de rajola amb una canalització que condueix l'aigua que brolla damunt d'una
pica de pedra.
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Element disseminat. Veïnat de Baió. En la carretera de Girona a Ripoll, en direcció a Olot s'ha
d’agafar un trencall a mà esquerra, sense asfaltar, cap a la font de Gatielles. Un camí paral·lel
a la carretera arriba fins al portal d'aquesta casa, a prop de 100 m.
Habitatge. Visitable només exterior
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MAS SERVOSA
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Masia
s. XIV-XV i posteriors

Descripció

Masia de planta rectangular irregular, de dos pisos i
coberta a dos vessants amb una pallissa adossada a la
banda de ponent. La part més antiga de la masia és a
migdia, on hi ha els elements arquitectònics de major
interès. La façana sud té un arc de mig punt de dovelles
que dóna accés a un porticat. Damunt l'arc ha estat re
construïda una finestra d’estil gòtic d’arc conopial motllurat. Les seves impostes són ornamen
tades amb roselles en relleu. A l’interior del porticat és meritòria la porta adovellada d’arc de
mig punt i un segon arc rebaixat de llosetes. L’embigat del porticat és decorat amb cassetons
d’estuc de temàtica floral. La pallissa adossada té dues plantes i és sostinguda per un curiós
pilar de secció circular. En la façana de llevant són visibles successives reconstruccions i
ampliacions de la masia cap a la banda de tramuntana. S'hi pot apreciar l'obra més antiga feta
de carreus ben tallats de calcària amb banqueta de fonamentació. La façana de llevant conserva
una finestra d'impostes convexes amb dintell de pedra. A ponent hi ha una edificació afegida
i una rafa de reforç amb un carreu gravat “1843”. A l’interior la distribució originària obeeix a
dues tramades. En la planta pis perdura la cuina de la masia, com també la sala en l'ala de
llevant, de planta rectangular.

Dades històriques

No s’ha pogut documentar el nom antic d’aquesta masia. La part més antiga de la casa al
costat sud es remunta a època medieval amb un seguit de reformes i ampliacions posteriors.

Accés

Veïnat de la Cellera d’Amont. En la carretera comarcal, cal agafar en sentit Olot un trencall a
la dreta asfaltat en direcció a Can Solana. S'ha d’atravessar la urbanització del Reclau.
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SERINYÀ
Tipologia
Època
Descripció

Arquitectura civil. Conjunt.
Medieval i posteriors
El nucli de Serinyà està format per cases de diferent època i tipologia, algunes d'origen medieval
amb diverses reformes al llarg dels anys. El nucli antic es troba al costat de l'església parroquial
i a la banda de llevant del Serinyadell. És un poble bastant disgregat, format a partir d’agrupacions
de cases i masies. Les cases solen ser d’estructura irregular adaptades al terreny de planta
baixa i dos pisos. Conserven elements arquitectònics com portes de llinda gravades, portes
adovellades, arcs de pedra, badius i galeries, etc. Pel que respecte a l’església de Sant Andreu
és un temple romànic del s. XII amb detalls ornamentals de tipus lombard i una torre campanar
de planta quadrada. Cal destacar Can Beia com a tipologia de casa d’època medieval. Can Carreras
és una interessant masia amb una galeria porticada del s. XVIII a la banda de migdia. El Sindicat,
al costat de l’església, és un edifici de principis del s. XX amb interessants elements decoratius.
L’ajuntament de Serinyà és un edifici públic dels anys 20 del s. XX, antigament també hi havien
les escoles del poble. A l’altre costat del Serinyadell hi ha la capella de Sant Sebastià.

Dades històriques

Accés
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Antigament Serinyà va formar part del comtat de Besalú, tot i el desgrat dels senyors feudals de
Serinyà, que ja en l’any 967 s’alçaren en armes contra el comte de Besalú, Seniofred, per separar
se del seu domini. No va ser fins l’any 979, quan el comte Miró, bisbe de Girona, va cedir alguns
béns al monestir de Sant Esteve de Banyoles, entre d’altres Serinyà, el qual en va exercir la
jurisdicció fins a l’abolició de l’antic règim. El poble de Serinyà es formà entorn de l’església
parroquial de Sant Andreu, documentada a partir de les darreries del segle XII. El nucli del poble
de Serinyà es divideix en dues parts ja que el curs del riu Serinyadell les separa a banda i banda.
Segons alguns autors, en el nucli es poden veure restes d’època alt medieval. A l’entorn del poble
de Serinyà hi ha altres veïnats formats per masies d’origen medieval, com Bosquerós, Baió, Casals
o la Cellera d’Amont. El municipi és molt ric en jaciments prehistòrics que comprenen des del
paleolític mitjà, ara fa uns 250.000 anys, fins a la prehistòria més recent, ara fa 3.000 anys. Entre
d’altres destaquem les coves de la Bora Gran, el Reclau Viver, Mollet, d’en Pau, l’Arbreda, etc.
Nucli urbà. Serinyà
Població. Visitable
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CAN PARELLA / CASTELL DE TEIÀ
Tipologia
Època

Arquitectura militar. Castell
s. X i posteriors

Descripció

Les restes de l’antic castell de Teià són molt migrades actualment. Els vestigis del castell
formen part de la masia de Can Parella. Es conserva el basament d'una gran torre de planta
rectangular en el costat sud-oest. Els murs de la torre encara tenen una notable alçada i la
seva base és bastida amb carreus rectangulars ben tallats. La torre té adossat a llevant un
gran arc rebaixat de dovelles. A tocar la torre hi ha un petit tram de la muralla del castell,
aixecat amb filades de carreus de sorrenca. En l'edifici annex a la masia s'hi poden entreveure
també parts de l'estructura de l'antic castell.

Dades històriques

La primera notícia documentada del castell de Teià (“Taziniano”) és de mitjan s. X. El 957 eren
propietaris d’aquest alou el prevere Guigila i el seu germà Trasoad que s'alçaren en armes
contra el comte de Besalú Guifré I. La conspiració dels senyors de Teià, conjuntament amb
altres nobles de la contrada, com Adalbert, senyor del castell de Parets d’Empordà, es veié
derrotada. El castell de Teià fou incautat pel comte de Besalú. El 979, Miró, bisbe de Girona i
comte de Besalú, fa donació d'alguns béns al monestir de Banyoles, entre els quals hi ha els
alous dels antics senyors de Teià. Consta que els s. XII i XIII la batllia del castell era del llinatge
Oliveres, mentre que el s. XIV eren batlles els Caselles.

Accés

Element disseminat. Veïnat de la Cellera d’Amont. En la carretera comarcal de Girona a Ripoll,
cal agafar en direcció a Olot un trencall a mà dreta cap a la urbanització del Reclau. Des d’aquí
s'ha de travessar la urbanització en cotxe fins a arribar a Can Servosa. Davant la casa surt un
camí sense asfaltar que arriba fins a Can Parella, a 400 m. S'hi arriba en cotxe.

Condició actual
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Habitatge. Visitable només exterior
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LA TORRE DE L'HEREU
Tipologia
Època

Descripció

Torre de planta quadrada a dues aigües assentada directament damunt d’un aflorament rocós
amb masia annexa de planta rectangular i coberta a dos vessants. La torre de tres pisos
evidencia una base més antiga formada per pedres de forma irregular. Part del parament
superior podria correspondre’s a una reconstrucció posterior. Els seus carreus angulars són
de pedra ben tallada. A la cara de migdia hi perdura una espitllera de tir. La seva porta d’accés,
a la planta baixa, té llinda de pedra sorrenca. La masia annexa de tres plantes té pocs elements
arquitectònics meritoris. La majoria d'obertures són d’obra o fetes amb llinda de rajoles. La
seva estructura s'adossa de forma evident al cos de la torre. En la façana de migdia hi ha la
porta d’entrada. La llinda i les impostes de pedra han estat reutilitzades. A l'interior es conserva
l'escala de graons de pedra.

Dades històriques

No es tenen dades documentals ni històriques referents a aquesta masia amb torre defensiva.

Accés

Element disseminat. Veïnat de Bosquerós. En la carretera local d’Esponellà, s’ha d'agafar un
trencall a mà esquerra senyalitzat i asfaltat en el veïnat de Martís fins a la Casa dels enginyers
o casa administració, a 1,5 Km. Des d’aquí surt un camí sense asfaltar que condueix fins a la
torre de l’Hereu. A 1,2 km hi ha el trencall.

Condició actual

554

Arquitectura militar. Masia fortificada
Incerta

SERINYÀ

< ENRERE

Habitatge. Visitable només exterior
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CAL FERRER DE LES TORRES
Tipologia
Època

Arquitectura militar. Masia
s. XIV-XIX

Descripció

Gran masia de planta rectangular i coberta a dos vessants amb diverses masoveries i
edificacions annexes. L'edifici principal de dues plantes es troba situat en el pendent, en
sentit nord-sud. A la façana nord hi destaca la porta d'accés d'arc rebaixat de carreus de
travertí bisellats. Les tres balconades de la segona planta són d'obra. A llevant és meritòria
una torre de planta quadrada i coberta als quatre vents que sobresurt respecte tota l'edificació.
En la seva cara nord s'identifica una finestra amb dintell i impostes convexes d'origen
medieval. Dessota aquesta es troba una tronera defensiva. A la façana de ponent es poden
veure les restes d'una torre circular, rebaixada. Mostra diverses espitlleres pensades per
a armes de foc i una petita finestra d'estil gòtic d'arquet conopial. En el centre de la façana
de ponent es conserva una finestra geminada medieval, amb columneta i capitell esculpit.
A la façana sud sobresurt una gran terrassa amb un pou, projectada també a l'ala de ponent.
La seva barana és motllurada en bossell i té diverses gàrgoles sense decoració. A nivell de
la terrassa hi ha tres grans obertures arrenglerades amb llinda i carreus bisellats. Diverses
de les seves llindes mostren inscripcions. La resta d'obertures, badius i balcons, són d'obra.
Una masoveria a la banda oest és avui bastant derruïda; una segona masoveria, a llevant,
ha estat restaurada.

Dades històriques

La fase més antiga de la masia es pot remuntar als segles XIV-XVI amb interessants elements
arquitectònics d'estil gòtic. El nom de la masia (Cal Ferrer de les Torres) li ve donat per les
estructures defensives conservades; és a dir, dues torres a banda i banda. Sota la torre circular
es troba una capella dedicada a Santa Anna. En el seu interior es conserva una imatge de
Santa Anna d'estil renaixentista. La masia hauria estat reformada i ampliada als s. XVIII-XIX.
Als darrers anys ha estat propietat de la família Genover.
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Veïnat de la Cellera d'Amont. En la carretera comarcal de Girona a Olot, s'ha d'agafar un
trencall asfaltat a mà dreta. Es travessa el Serinyadell per un passallís i a mà dreta inicia un
camí sense asfaltar fins a aquesta masia. És a poc més de 150 m.
Habitatge. Visitable només exterior
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CAPELLA DE SANT SEBASTIÀ
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura religiosa. Capella
s. XVII-XIX

Capella d’una sola nau, de volta apuntada amb dues capelles laterals de planta rectangular
a banda i banda del presbiteri. L’estructura de la capella mostra un porticat afegit en el costat
de ponent, damunt del carrer Sant Sebastià. El porticat té planta pis i coberta de volta escarsera
amb llunetes. La façana del porticat té dues obertures simètriques d’arc semicircular i una
rosassa superior d’obra de maó. La cornisa és lleugerament corbada amb modillons fets de
rajola. El petit campanar de rajola té un sol ull i és coronat per una creu metàl·lica. La porta
d’entrada és de llinda amb inscripció commemorativa. És accessible per mitjà de dos graons.
A l’interior la capella es distribueix en nau, cor elevat, presbiteri i capelles laterals. És meritori,
dins la nau, un gran arc toral apuntat que descansa damunt dues impostes motllurades. Les
dovelles són bisellades. Les capelles laterals són accessibles a través de dos arcs escarsers,
amb pilar central. Les capelles tenen voltes de creueria i petites finestres rectangulars
d’il·luminació.

Dades històriques

Accés
Condició actual

< ENRERE

La fase més antiga de la capella de Sant Sebastià es podria remuntar aproximadament als s.
XVII-XVIII. Hauria estat reformada el s. XIX. En la llinda de la porta d’entrada s’hi pot llegir
“ENGRANDIT 1874” i en el pany “1874”. L’any 1901 hi havia tres altars en la capella.
Nucli urbà. Serinyà. C. de Sant Sebastià
Capella. Visitable concertat
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ERMITA DE SANT MIQUEL SESVINYES
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura religiosa. Ermita
s. X-XII i posteriors

Ermita romànica de dimensions petites amb
coberta a dos vessants. És d'una sola nau, encarada
a llevant, amb absis semicircular. La porta d’entrada
és d’arc de mig punt amb dovelles de pedra calcària
grisa. Damunt la porta hi ha el campanar d'espadanya.
Té un sol arc i és cobert amb un petit teulat a dos
vessants. La nau mostra una petita capella lateral al costat de tramuntana, de construcció
recent. Al mur de migdia trobem tres contraforts laterals; antigament hi havia una masia
adossada. L’absis és de línies molt simples amb la base en talús i sense ornamentació. Els
carreus de l’ermita són de pedra sorrenca i irregulars, exceptuant els de la façana de ponent,
que són molt més regulars. A l'interior la volta és lleugerament apuntada.

Dades històriques

La primera vegada que s'anomena l'església és l'any 1208 en motiu de la concòrdia entre els
cavallers Pere de Mata i el seu germà Guillem. El 1282 en tenia cura un clergue. El conjunt es
podria datar al s. X-XI, tot i que hi ha parts que es van refer al s. XII com la porta d'entrada,
el campanar o el mur de ponent. La imatge que es venerava en aquesta església era la Mare
de Déu amb l'Infant, feta de fusta i d'origen romànic. Avui en dia és desapareguda, tot i que
se'n conserva una fotografia feta per Francesc Montsalvatge a principis del s. XX.

Accés

Veïnat de Casals. En la carretera comarcal de Girona a Ripoll, abans d'entrar al poble de
Serinyà, hi ha un trencall a mà esquerra que ja indica Sant Miquel Sesvinyes. Cal agafar el
trencall i seguir durant uns 2 Km i s'arriba a l'església.

Condició actual
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Ermita. Visitable concertat
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ESGLÉSIA DE SANT ANDREU DE SERINYÀ
Tipologia
Època

Arquitectura religiosa. Església
s. XII i posteriors

Descripció

Església romànica d'una sola nau en
carada a llevant. Acaba amb un absis
semicircular cobert amb volta de quart
d'esfera. Els carreus són regulars i ben tallats de travertí d'Espolla. El campanar,
damunt la façana principal, ha estat sobrealçat. És de planta quadrada amb un teulat a quatre
vessants i amb dues finestres dobles amb arcs de punt rodó, situades a cadascun dels quatre
costats. A la façana d'entrada destaca la portalada amb quatre arcs en gradació de dovelles
que arrenquen damunt la imposta. El seu timpà és llis. Al damunt, una finestra central de mig
punt també és formada per arcs en gradació. La cornisa exterior del frontó triangular mostra
petites mènsules llises. L'absis, amb un sòcol, té un seguit d'arcuacions cegues, un fris de
dents de serra i una cornisa motllurada. Al centre hi ha una finestra adovellada amb dos arcs
en degradació. A l'interior, la volta apuntada té un gran arc toral que precedeix a l'absis. A
l'absis s'hi troben dos arcs triomfals en gradació i una imposta de la qual en surten, a la part
inferior, diverses arcuacions cegues. Aquesta imposta continua al llarg de tota la nau passant
per sobre les obertures en forma d'arc de mig punt. Als laterals hi ha obertes tres capelles
que no formaven part de l'estructura original.

Dades històriques

L'any 1182 es troba referenciada l'església de "Sancti Andree de Seriniano" en l’acte de
consagració de l’església de Santa Maria de Porqueres. La parròquia va passar a mans de
l'abat de Banyoles Ponç de Carradel el 1364. El 1359 moltes de les propietats de la parròquia
eren eclesiàstiques. Hi havia 38 focs eclesiàstics i només 7 eren reials. L’any 1795 l'església
fou saquejada pels francesos. Avui en dia encara conserva una interessant creu processional.

Accés
Condició actual
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Nucli urbà. Serinyà. Pl. de l'Església.
Església. Visitable concertat

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

SERINYÀ

559

< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

POU DE GLAÇ DE SERINYÀ
Tipologia
Època
Descripció

Pou de glaç de notables dimensions amb dipòsit circular i
coberta de volta semiesfèrica de pedra. Conserva l'antiga porta
a llevant amb els seus brancals de pedra sorrenca. La seva llinda
ha desaparegut. El mur perimetral circular presenta una notable
gruixària. La seva tècnica constructiva és a partir de còdols lligats
amb argamassa o morter de calç.

Dades històriques

El pou de glaç era utilitzat per conservar i dipositar els blocs de
gel aconseguits a l’hivern en els marges i lleres del riu Ser. A través
de les seves obertures es col·locaven els blocs de gel al fons del
dipòsit. Entre bloc i bloc, per tal d'evitar-ne la fusió, generalment
es separaven amb palla, branques o bé fang. El període màxim
d’auge del comerç de gel va tenir lloc al llarg dels s. XVII-XVIII.

Accés

Condició actual
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Element constructiu. Pou de glaç
s. XVII-XVIII

SERINYÀ

< ENRERE

Element disseminat. Veïnat de Baió. En la carretera comarcal, en direcció a Olot, just abans
de creuar el pont sobre el riu Ser. És a tocar el mas el Pou, situat a peu de carretera, en concret,
darrere la pallissa adossada del mas.
En desús. Visitable
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Estem davant del terme muncipal més extens del Pla de l’Estany, 62,10 Km2 quasi el
doble de Porqueres, el segon més gran de la comarca. El formen un total de dotze
pobles: Vilademuls, com a cap del municipi, Parets, Orfes, Galliners, Sant Marçal de
Quarentella, Terradelles, Vilamarí, Sant Esteve de Guialbes, Olives, Ollers, Vilafreser
i Vilademí. En total sumen una població de 783 habitants en el cens de 2003. En conjunt
es tracta d’un municipi que ha mantingut un ritme poblacional estancat; en els darrers
15 anys ha tingut un increment de 4 persones.
Està situat a la banda nord-est de la comarca per on limita amb l’Alt Empordà, a través
de la carretera N-II. Per la banda del nord el riu Fluvià li fa de límit, i pel sud la comarca
del Gironès. Una bona xarxa de carreteres comuniquen el conjunt dels pobles que
formen Vilademuls, conegut popularment com la zona del Terraprim, un territori entre
el Pla de l’Estany i l’Empordà.
Diversos rius i rieres drenen d’un costat a l’altre l’extens municipi: tenim el Remirol
i la Cassinyola, que són afluents del Fluvià, i el Farga, el Cinyana i la riera de la Font
Mirona, que porten les seves aigües al Ter.
Tot i que no existeix cap nucli que sobresurt de manera especial de la resta dels pobles,
tots tenen la seva història i creixement lligat al voltant de l’església: a Vilademuls, que
és la capital del terme, hi ha l’església de Sant Joan; a Parets, l’església parroquial
de Santa Llogaia, que és esmentada el s. X; Santa Maria d’Orfes, és una construcció
del s. XVIII que té un campanar de torre; Sant Julià de Galliners, citat l’any 921 i que
prové de Gallinarios, és avui una construcció del s. XVIII; Sant Marçal de Quarantella,
una antiga possessió del monestir de Banyoles, que a banda de l’església encara
conserva la torre Descall del segle XV i XVI; Sant Martí de Terradelles, amb l’església
del s. XVII i XVIII; Santa Maria de Vilamarí, que el seu campanar encara conserva part
de la seva estructura romànica; Sant Esteve de Guialbes, una església del s. XIII-XIV
amb una enorme torre campanar; Olives, l’església que va ser reconstruïda en el s.
XVII-XVIII i que té un absis poligonal; Sant Sadurní de Vilafreser, que és una construcció
bàsicament del s. XVII-XVIII però encara hi podem veure restes del temple del s. XII
o XIII; Vilafreser, que manté la magnífica torre medieval de 18 m d’alçada; Sant Esteve
de Vilademí, que també va ser reconstruïda a finals del s. XVIII, i per últim Ollers, amb
l’església parroquial de Sant Martí, que manté l’estructura romànica del s. XI, i Sant
Sebastià, un edifici del s. XVII restaurat fa pocs anys. Altres construccions religioses
del terme són Sant Llorenç de Perles, un edifici actualment amb usos civils, però amb
la traça de la pedra del romànic, o l’església de Sant Mer, que si bé ja existia en s. XIII
correspon a una reforma del 1627. A Juïgues, l’antic veïnat que fou poblat per jueus,
hi ha una esglesiola de construcció romànica que va ser restaurada fa pocs anys.
Diferents cases pairals remarcables conformen el teixit històric d’aquest extens
municipi, com Mas Lleal d’Olives, Can Fort i Can Vidal de Sant Esteve, Can Pardala
d’Ollers, Can Llobera d’Orfes o Can Viader de Parets, entre moltes d’altres.
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Castell de Vilademuls
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PLÀNOL

< ENRERE

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX
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ÍNDEX
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CA L'ALZINA
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XVIII-XIX (aproximada)

El conjunt de Mas Alzina està format per la casa i la cabanya. La masia és de grans dimensions,
amb planta baixa i dos pisos, i de planta rectangular assentada en el desnivell del terreny. Té
un cos adossat a migdia amb terrassa i teulat a dues aigües. La planta baixa està mig soterrada
per salvar el desnivell. A la façana de llevant destaca la porta d'entrada amb llinda de pedra
calcària grisa i blocs bisellats. Té una inscripció de principis del s. XIX. Al segon pis s'ha
conservat la galeria en l’angle sud-oriental, amb cinc obertures d'arc rebaixat. La resta
d'obertures de la masia són quadrangulars amb dintell monolític de pedra sorrenca i pedres
de descàrrega. Cal destacar la cabanya amb teulat a dues aigües i una gran obertura d'arc
rebaixat.

Dades històriques

No s'han trobat referències històriques ni documentals sobre la masia. Sembla que aquesta
podria haver estat edificada als s. XVIII-XIX, ja que no s’observen elements més antics. En la
llinda de la porta d’entrada es pot llegir "ANTONI ALSINA ME FECIT DIA 8 AGOST DE 1803".
A la llinda d'una de les finestres hi ha inscrit l'any "1800".

Accés

Element disseminat. Ollers. En la carretera d’Ollers, cal seguir el segon camí que es troba al
costat esquerre de la carretera. Després de deixar Cal Parent, a mà esquerra trobarem Ca
l'Alzina, sobre un petit turó.

Condició actual

< ENRERE

Habitatge. Visitable només exterior

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

VILADEMULS

ÍNDEX
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CAL ROS / TORRE DE GALLINERS
Tipologia
Època
Descripció

Mas assentat en pendent, de planta rectangular amb diverses fases constructives. La façana
principal és a migdia. Conserva el rellotge de sol i han estat reutilitzats elements arquitectònics
i decoratius. El cos central de tres plantes i coberta a dos vessants seria un dels pocs vestigis
que perdura de l'antic castell de Galliners. Destaquen les seves dues finestres de llinda amb
impostes convexes d'origen medieval. L'interior aquest cos central té planta quadrada amb
murs de notable potència. El mur de la façana és en talús. A la planta baixa del mas es manté
un arc de dovelles en els actuals estables.

Dades històriques

Els senyors del castell de Galliners, que foren supeditats als barons de Vilademuls, vescomtes
de Rocabertí, són documentats des de les darreries del s. XII fins a mitjan del s. XV. De l'antic
castell de Galliners, en queden pocs vestigis actualment. Del llinatge Galliners, cal destacarne alguns dels seus membres. El 1197 Berenguer de Galliners va signar la fundació del priorat
de Santa Maria d'Olives, prop de Sant Esteve de Guialbes. Pere de Galliners, al s. XIII, va fundar
un benefici en l'església de Santa Maria de Lladó i un altar en l'església de Sant Julià de Galliners.
Precisament en el temple de Lladó es conserva l’única tomba nobiliària d’aquesta família. Els
s. XIII-XIV la família Galliners es vincula a la seu de Girona: el monjo Bernat de Galliners el 1276
va fundar un benefici en l'altar de Santa Úrsula de la Catedral de Girona i el 1296 fra Pere de
Galliners va fundar un altre benefici, en aquest cas a l’altar de Sant Vicenç. Entre 1322-1343
Cecília de Galliners fou la senyora del castell. El 1367 apareix Ramon de Portu com a hereu del
Castell de Galliners. Huguet de Portu o Port era el senyor de Galliners l'any 1432.

Accés
Condició actual

568

Arquitectura civil. Masia
s. XIII-XV (aproximada)

VILADEMULS
< ENRERE

Nucli urbà. Galliners. Es troba en l'extrem nord-occidental del poble.
Habitatge. Visitable només exterior
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MAPA COMARCAL

CERCA
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MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX
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CAN BARRANC
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XVI-XVIII (aproximada)

Masia de planta rectangular coberta, amb teulat de teules àrabs, a dues aigües amb vessant
a les façanes laterals. L'edifici està format per planta baixa, parcialment soterrada per salvar
el desnivell del terreny, pis i golfes. A la façana principal destaca la porta d'arc de mig punt
amb grans dovelles i una finestra geminada de pedra calcària grisa decorada amb motllures
de gran singularitat. La resta d'obertures són quadrangulars amb llinda monolítica, pedres
de descàrrega i imposta. El parament està format per petits carreus irregulars de sorrenca;
encara es conserven restes de l'antic arrebossat. Al mur de migdia hi ha un arrebossat modern.

Dades històriques

No s'han trobat dades històriques sobre aquest mas. La tipologia dels seus elements
arquitectònics es poden datar de forma aproximada als s. XVI-XVIII.

Accés

Element disseminat. Vilademí. Des de l’església de Vilademí cal seguir un camí sense asfaltar
en direcció nord. S’ha de seguir tot recte, i amb 1 Km aproximadament arribem fins a aquesta
masia.

Condició actual

< ENRERE

Habitatge. Visitable només exterior

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

VILADEMULS

ÍNDEX
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CAN CAPDAIGUA
Tipologia
Època

Descripció

Mas de planta rectangular, de dues plantes i coberta a dos vessants amb ampliació posterior
del s. XVIII en el costat nord. La façana principal en l'actualitat és a llevant. Hi destaca sobretot
una finestra d'estil gòtic d'arc conopial amb arquets exempts, profusament decorada. Les
seves impostes mostren en relleu una àguila i elements vegetals. En la llinda de pedra sorrenca
hi són figurats dos grans peixos i diferents motius florals i vegetals. A tocar aquesta finestra
d’estil gòtic hi ha una finestra d'impostes convexes amb llinda de pedra calcària grisa. En la
façana sud perdura, avui tapiada, una finestra de característiques similars. Es pot apreciar de
forma evident com fou adossat al s. XVIII un edifici a tramuntana de dues plantes amb ràfec
de teula pintada. La seva porta de llinda de sorrenca (“1730”) té un arc de descàrrega superior,
aquest fet de llosetes a plec de llibre. La finestra del primer pis és composta de llinda gravada
(“1730”), decorada amb un cercle estrellat i ampit motllurat. Té els seus brancals bisellats.
A l'interior hi ha l'antiga porta forana d'arc de mig punt feta de grans dovelles de sorrenca,
ben polides. Segurament la porta principal d'accés era a tramuntana. En la planta pis hi destaca
la sala amb una gran biga central de roure. La pica de la sala té un gran arc de motllures. A
l'exterior és visible el seu broc i el mur de carreus ben escairats.

Dades històriques

Des del s. XIV la probable família originària d'aquest mas es va dividir en dues branques,
anomenades Vilert de Plaça i Vilert d’Amont. L’estructura més antiga del mas és d’època
medieval, amb reformes posteriors del primer terç del s. XVIII.

Accés
Condició actual

570

Arquitectura civil. Masia
s. XIV-XVIII

VILADEMULS
< ENRERE

Nucli urbà. Vilamarí
Habitatge. Visitable només exterior
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CAN COSTA
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XV-XVIII (aproximada)

Mas de planta rectangular, de dues plantes i coberta a dos vessants que evidencia diverses
fases constructives. A migdia hi ha la façana principal. La porta d'entrada té llinda de fusta i
és sostinguda sobre dues impostes corbes. Damunt la porta hi ha una finestra de llinda amb
arquet incís i rosella en relleu. Una segona finestra, més elaborada, mostra una llinda arquejada
de pedra calcària grisa i ampit motllurat, també decorada amb una rosella en relleu al centre
d’un arc incís. Té un any gravat (“1767”). A l'interior d’aquesta darrera finestra hi ha festejadors.
En la façana de llevant destaca una finestra amb impostes corbes que sostenen una llinda amb
arquet en baix relleu. A la planta baixa perdura l'estructura antiga del mas dividit en dues
tramades. Es conserva un arc central de dovelles ben tallades, en part tapiat i el sostre de
cairats de fusta. A la primera planta és molt meritòria la sala amb paviment de totxo. Dues
portes de la sala, al costat de llevant, tenen guardapols d'estuc i relleus decoratius de tema
floral, figuratiu i religiós.

Dades històriques

No es tenen dades documentals sobre aquesta masia. Els elements arquitectònics més antics
de la masia són d’estil gòtic, fet que indicaria el seu origen probable en època medieval.

Accés

Element disseminat. Galliners. En la carretera de Galliners, just a la sortida del poble, en
direcció a Parets d'Empordà, trobem un trencall a mà dreta que porta al mas.

Condició actual

< ENRERE

Habitatge. Visitable només exterior

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

VILADEMULS

ÍNDEX
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CAN DIVÍ
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
Incerta

Masia de planta rectangular, amb planta baixa i pis, amb teulat a dues aigües i vessant a la
façana principal i posterior. Destaquen diversos elements d'obertura a la façana principal. Té
dues portes d'arc rebaixat amb dovelles i finestres de llinda de pedra i una espitllera. Sobre
la porta principal és meritòria una finestra doble amb dues llindes arquejades de calcària i
ampits de motllures, damunt hi ha les restes del que hauria pogut ser un matacà. Al costat
més a tramuntana, el mas està sobrealçat.

Dades històriques
Accés
Condició actual

572

VILADEMULS
< ENRERE

No s'han trobat dades històriques referents a aquesta masia.
Nucli urbà. Vilafreser
Habitatge. Visitable només exterior
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CAN FERRAN
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XVI

Masia de planta rectangular amb teulat a dues aigües amb vessant a les façanes laterals. El
mas està format per planta baixa, primer pis i golfes. A la façana principal hi ha adossat un
mòdul constructiu que malmet l'aspecte original de la masia. La façana principal està orientada
a migdia; en destaca la gran porta forana d’arc de mig punt adovellada. En la dovella central
hi ha l'escut nobiliari de la família Ferran. Sobre la porta, una finestra bisellada de doble dintell
i ampit de motllures. La resta d'obertures són de forma quadrangular i de petites dimensions.
Adossat a la façana de tramuntana es conserva la porta d'entrada i un tram del mur. L'interior
de la masia és de tres trams perpendiculars a la façana principal. Destaca la gran sala situada
al tram central i coberta amb tres trams de volta d'aresta.

Dades històriques
Accés
Condició actual

< ENRERE

No es tenen dades documentals sobre aquesta masia.
Element disseminat. Parets d’Empordà. A la carretera de Parets d’Empordà, hi ha un trencall
a mà esquerra que condueix fins a la masia de Can Ferran.
Habitatge. Visitable només exterior

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

VILADEMULS

ÍNDEX
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CAN FORT
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XVI-XVII i posteriors

Masia de planta irregular formada per diferents cossos adossats. La coberta és a dos vessants
i el cos central de la masia mostra tres plantes. Destaca en el cos central un passatge interior
format per dos grans arcs de dovelles que comunica els dos carrers. La porta forana a la façana
oest és d’arc de mig punt amb grans dovelles. La majoria de les finestres i balconades són
amb llinda monolítica de pedra calcària grisa, algunes bisellades o decorades amb ampits
motllurats. Els carreus cantoners són de pedra ben tallada. També destaca la galeria superior
del cos sud, amb coberta a dos vessants i suportada per tres pilars de pedra de secció circular
i amb basament i capitell.

Dades històriques

Accés
Condició actual

574

VILADEMULS
< ENRERE

Es tracta d’una casa pairal ampliada durant els s. XVI i XVII fins a assolir l'aspecte actual.
Damunt una finestra a la façana sud s’hi pot llegir l’any “1589". La casa pertanyia a la família
Fort. Hi ha un document del 20 d’abril de 1643 on Lluís XIII de França, comte de Barcelona,
atorga el privilegi de ciutadà honrat de Barcelona a Joan de Geroni Fort. El llinatge dels Fort
està documentat des del s. XIII.
Nucli urbà. Sant Esteve de Guialbes
Deshabitada. Visitable només exterior

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA
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CAN GRAU
Tipologia
Època
Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XVI-XIX
Mas de planta rectangular, coberta a dos vessants amb la façana principal encarada a migdia.
Té planta baixa i planta pis. En la façana sud és meritòria la porta forana d'arc de mig punt
feta de grans dovelles. En la posterioritat, fou afegida a aquesta façana un porxo amb terrassa
superior. El porxo de volta és format per dos arcs rebaixats suportats per potents pilars. En
la terrassa hi ha una porta d'accés de llinda amb data gravada. En la façana est es poden veure
dues finestres de dintell de tradició medieval. En la façana nord és meritòria una porta de
llinda bisellada, ara tapiada. Té l'any gravat (“1634”). Damunt té una finestra de dintell bisellada
amb ampit motllurat. La resta de les finestres de la façana nord són de llinda i tenen inscripcions
gravades dels s. XVIII i XIX, on apareix la família Grau.

Dades històriques

Accés
Condició actual

< ENRERE

Aquest mas molt probablement fou reformat i ampliat als s. XVIII i XIX, tot i que s’aprecien
elements arquitectònics anteriors. En la llinda d'una finestra de la façana nord hi ha inscrit
l’any "1720", en una altra finestra de la façana nord, "DOMINGO GRAU ME FESIT LAN 1847";
en una pedra del porxo, "SALV GRAU 1774".
Nucli urbà. Vilafreser
Habitatge. Visitable només exterior

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

VILADEMULS

ÍNDEX
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ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA
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CAN JOANMIQUEL
Tipologia
Època
Descripció

Masia de planta rectangular de planta baixa, pis i golfes amb coberta a dos vessants. En l'angle
sud-oest té un cos projectat de planta quadrada de dos pisos. L'estructura de la masia ha estat
objecte de modificacions als darrers anys. En la façana de llevant hi destaca la porta forana
de grans dovelles de calcària i al seu damunt una finestra d'estil gòtic, amb arc conopial dentat
i impostes amb relleus figuratius. La majoria d'obertures d'aquesta façana de llevant semblarien
modernes, o bé han estat modificades. En l'angle sud-est és meritòria una finestra de llinda
cantonera d'estil renaixentista amb guardapols motllurat. En la façana de migdia sobresurt
una finestra d'estil gòtic treballada amb pedra sorrenca. Té arc conopial, arquets exempts
motllurats i impostes decorades amb relleus figuratius. El cos avançat de migdia ha estat molt
modificat en la seva part superior, sobretot amb l'obertura d'una galeria. En el seu angle sud
oest, hi destaca una finestra de llinda cantonera d'estil renaixentista. Com l'anterior, té
guardapols motllurat, a més de llinda gravada amb la inscripció de “1588”. En els seus brancals
hi ha figurats en relleu dos mascarons d'àngels.

Dades històriques

Can Joanmiquel, conegut també com Mas Oliveres, fou comprat el 1971 per l'arquitecte Eduard
Muntada, que en va iniciar la restauració. El 1986 va vendre la masia a un ciutadà nord-americà
resident a Califòrnia. En l'interior, s'hi guardava una imatge de la Verge de Montserrat de finals del
s. XVIII d'estil rococó. També existia una talla de boix de la Verge del Roser del s. XVII. En una finestra
cantonera d'estil renaixentista de la masia s’hi pot llegir: "Pax intratibus. Joan Miquel 3 de setembre
de 1588". A tocar aquesta masia es conservava fins fa pocs anys la capella romànica de Sant Pere.

Accés

Veïnat de Viella. En la carretera de Sant Esteve de Guialbes, s'ha d'agafar el trencall senyalitzat i
asfaltat, en direcció a Olives. Des del poble, a llevant, s'inicia un camí sense asfaltar en direcció sud
que du fins al veïnat de Viella.

Condició actual

576

Arquitectura civil. Masia
s. XV-XVI i posteriors

VILADEMULS
< ENRERE

Habitatge. Visitable només exterior
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CAN LLOBERA
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XIV-XV

Masia de planta rectangular amb teulat a dues aigües i vessant a les façanes laterals. Edifici
de planta baixa, on es troben les antigues voltes de canó, dues plantes i unes petites golfes.
A la façana principal, destaca la porta d'entrada d'arc de mig punt amb grans dovelles. Els
murs són arrebossats i només s'han deixat al descobert els carreus de les obertures i els dels
angles. La torre, situada damunt la coberta, li dóna un aspecte singular. És de planta quadrada,
coronada per una balustrada decorada amb rajoles vidriades de colors. A les quatre cares hi
ha dues finestres amb dovelles d'estil arabitzant.

Dades històriques

Can Llobera està documentat al s. XIV, segurament la primitiva estructura de la casa correspon
a aquesta època. S'hauria conservat d'aquesta època una antiga porta de dovelles, actualment
mig soterrada, situada a la façana nord. L'any 1925 es van fer una sèrie de reformes, d'estil
historicista, que canviaren radicalment l'aspecte de la casa. Cal destacar la construcció de la
torre i el trasllat de l'antiga casa d'una porta dovellada, actual porta d'entrada i una finestra
d'estil gòtic.

Accés

Masos de l'Estopera. Orfes. Al km 6.5 de la carretera d'Esponellà a Bàscara, en direcció a
Bàscara, hi ha el trencall que indica els masos de l'Estopera. Cal seguir aquesta carretera fins
a trobar una bifurcació. Agafarem el camí de mà esquerra i, a 100 m, trobarem Can Llobera.

Condició actual

< ENRERE

Habitatge. Visitable només exterior

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

VILADEMULS

ÍNDEX
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CAN PAGÈS
Tipologia
Època
Descripció

La masia de Can Pagès està formada per un cos rectangular, de planta baixa i dos pisos
d'alçada. A la façana de ponent, en el cos central de la masia, hi ha la façana principal. La
porta d'entrada és rectangular amb llinda monolítica, pedres de descàrrega i amb els carreus
bisellats. La llinda és decorada amb un relleu triangular i creu. Sobre la porta hi ha la finestra
amb ampit, que dóna a la sala principal, de la mateixa tipologia que la porta d'entrada. A l'angle
sud-oest de la primera planta hi ha una finestra cantonera, amb guardapols, amb un escut
heràldic i pilar central de pedra. Al segon pis destaca la galeria de sis arcs de mig punt. Adossat
a la façana posterior hi ha un cos de planta baixa i pis, d'ús agrícola. L'interior es distribueix
a partir de tres crugies transversals a la façana principal. A la sala destaquen les portes dobles
d'una única llinda, amb els carreus bisellats d'una gran bellesa i originalitat. La llinda és
decorada amb motius triangulars en relleu.

Dades històriques

Bona part de la construcció de la casa data del s. XVII, tal com ho demostra la unitat de les
seves obertures.

Accés

Veïnat de Perles. Des del nucli de Vilafreser, al qual s'accedeix per la N-II, cal seguir la carretera
fins a arribar al veïnat de Perles, a 2 Km de Vilafreser.

Condició actual

578

Arquitectura civil. Masia
s. XVI-XVII

VILADEMULS
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Habitatge. Visitable només exterior
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MAPA COMARCAL
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MAPA COMARCAL
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CAN PARDALA
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XVI-XVII

Masia originàriament de planta rectangular allargada amb diversos cossos adossats a la
primitiva estructura. Té una planta d'alçada i una mig soterrada que salva el desnivell orogràfic.
Els elements d'interès de la casa són la façana principal i el porxo de ponent. A la façana
destaca la porta d'arc de mig punt adovellada a la qual s'accedeix per unes escales. Al nivell
de la porta es troben dues finestres d'estil renaixentista de carreus bisellats i una de petites
dimensions d'estil gòtic amb un arc conopial incís a la llinda.

Dades històriques

La part més antiga de Can Pardala data del s. XVI; s'han conservat d'aquesta època part dels
murs i les obertures de la façana principal.

Accés

Nucli urbà. Ollers. Un cop passat el nucli de Vilavenut, a la carretera de Banyoles a Galliners,
hi ha el trencall d'Ollers. Cal seguir aquesta carretera que condueix fins al nucli d'Ollers.

Condició actual
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Habitatge. Visitable només exterior
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CAN PERICH
Tipologia
Època

Descripció

Masia de planta rectangular allargada, coberta a dos vessants i de dues plantes amb un edifici
més elevat a la banda de llevant. Davant l'antiga era destaca la pallissa, a dues aigües, i el
portal d'entrada d'arc rebaixat. La clau de l'arc té una inscripció gravada. En la façana est són
meritòries un grup de tres finestres de llinda arrenglerades de calcària grisa. Totes tenen
ampit de motllures i una d'elles és gravada amb l'any “1705”. En la façana nord sobresurt una
finestra de llinda arquejada de pedra sorrenca, amb arquet conopial en baix relleu. Els brancals
són motllurats en mitja canya i tenen petits pinacles en relleu. En la banda de ponent de Can
Perich hi ha les restes de l'antiga rajoleria de Terradelles.

Dades històriques

En aquesta masia són originaris la família Huguet i Sa Roca. En posterioritat sembla ser que
es traslladaren al Mas Alba, situat a llevant i als peus de l'església de Sant Martí de Terradelles.
La masia hauria estat reformada en el s. XVIII. En el portal d'entrada trobem inscrit: "MIQUEL
AUGET ME FESIT DIA 6 MAI 1724"; en una petita finestra de llevant hi ha la data de "1705".

Accés
Condició actual
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Arquitectura civil. Masia
s. XVII-XVIII

VILADEMULS
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Nucli urbà. Terradelles
Habitatge. Visitable només exterior
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CAN PERPINYÀ
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XVI-XVIII

Masia de planta basilical de tres cossos. El cos central està sobreelevat respecte als dos
laterals. El mas està format per dues plantes i una tercera al cos central. Les obertures de
la façana segueixen un eix de simetria marcat per la porta d'entrada d'arc de mig punt amb
dovelles. Destaca la finestra sobre la porta d'entrada d'estil gòtic. Aquesta finestra mostra un
arc conopial i arquets exempts, decorada amb motius vegetals i florals.

Dades històriques

Accés
Condició actual

< ENRERE

La masia mostra una estructura de tres crugies característica de la masia catalana a partir
del s. XVI amb notables elements d’estil gòtic. A la llinda d’una finestra hi ha la data de "1702".
Nucli urbà. Orfes
Habitatge. Visitable només exterior
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CAN PUIG
Tipologia
Època
Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XVI-XIX
El conjunt de Can Puig està format per una gran masia envoltada per un barri amb dues portes
d'entrada, una casa per als masovers i diversos magatzems d'ús agrícola. La masia és de
planta rectangular de grans dimensions amb planta baixa i pis. La seva estructura evidencia
diverses ampliacions i reformes. Un porxo amb terrassa superior en l'angle sud-est salva el
desnivell del terreny. El porxo és format per diversos arcs de totxo. A la façana de migdia
s'observen diversos tipus d'obertures. Destaca la galeria d’arcs de punt rodó i pilastres
motllurades de l'angle sud-est del primer pis i la finestra cantonera a la planta baixa. En l’angle
de ponent hi ha una segona galeria de columnes amb capitells llisos. L'actual porta d'entrada
és d'arc rebaixat; al costat es conserva la part superior del que hauria estat una gran porta
forana d'arc de mig punt amb dovelles. La majoria de finestres i balcons són amb dintell de
pedra calcària, alguns amb inscripcions. L'interior està distribuït a partir de diverses crugies
transversals a la façana. De les dependències interiors, en destaca la sala de gran dimensions
i coberta amb un encassetonat de motllures de guix.

Dades històriques

Can Puig fou la gran casa pairal del terme de Vilademí, propietària de bona part de les masies
i terres del poble. La masia fou una gran explotació agrícola, dedicada al cultiu de la vinya i
les oliveres. La casa ha patit diverses ampliacions i reformes els s. XVI-XIX, tal com ens indiquen
les dades inscrites en l’edifici. A la llinda d'una de les finestres de la façana de migdia hi ha
la inscripció: "MIQUEL PUIG PAGES DEL LLOCH DE VILADEMI 1625". Hi ha diverses dates
gravades a les llindes:"1556", "1635","1799", "1625"o "1799". A la barana de ferro forjat d'una
terrassa, hi ha l'inscripció: "NP 1872", les inicials corresponen a Narcís Puig. Semblaria que
la casa tindria un cos central, on hi ha l'actual porta d'entrada, que s'hauria ampliat a partir
de la construcció de dos cossos laterals.

Accés

Vilademí. Després del Veïnat d'en Deri, a la carretera de Banyoles a Galliners, hi ha un trencall
indicat a mà esquerra que ens porta fins a Can Puig situat a uns 300 m.

Condició actual
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Habitatge. Visitable només exterior
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CAN RIURÓ
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Masia
s. XVII (aproximada)

Descripció

Masia de planta rectangular, de dos pisos i coberta a dos vessants que mostra diverses fases
constructives. És estructurada amb tres crugies. A la façana de migdia, davant l'era i la cabanya,
són meritòries les finestres de llinda simètriques, diverses d'elles bisellades. El badiu central,
dessota la carena, mostra la seva reforma posterior com a galeria doble. La façana sud conserva
un rellotge de sol i les restes de dos badius tapiats. En la façana lateral sobresurten diverses
obertures de llinda (balcons i finestres). Les obertures de la primera planta són majoritàriament
de pedra calcària grisa, algunes d'elles bisellades i amb ampit motllurat. Les finestres de la
segona planta són més simples i fetes de pedra sorrenca local.

Dades històriques

La casa fou propietat en època medieval de la família Roca que exercia cert domini feudal en
el poble. El 1374 Berenguer, fill de Guillem de Sant Esteve, va vendre la casa a Ramon Riuró
i al seu fill Dalmaci. L'edifici va ser transformat al s. XVII. En una finestra de la façana sud
"NARCIS RIURO ME FECIT". En una llinda hi ha la data "1625"

Accés
Condició actual
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Nucli urbà. Vilamarí
Habitatge. Visitable només exterior
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CAN ROS
Tipologia
Època
Descripció

Masia de planta rectangular allargada i coberta a dos vessants amb la façana d'accés encarada
a tramuntana. Té dues plantes. En la façana nord es poden apreciar successives ampliacions
i reformes de l'estructura. Conserva, però, alguns elements antics. És notòria la porta forana
d'arc de mig punt feta de grans dovelles de pedra sorrenca. Perdura també una finestra de
llinda arquejada amb arquet incís i rosella en relleu. El seu ampit és motllurat. En la façana
sud ha estat modificada una àmplia terrassa. La part de ponent de la masia ha estat restaurada.
Les voltes de la planta baixa són de rajola.

Dades històriques

Es tracta possiblement del mas més antic del poble de Terradelles. S'hi conserven pergamins
de l'any 1300 o fins i tot anteriors. Actualment el mas ha estat dividit en diverses masoveries.

Accés
Condició actual
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Nucli urbà. Terradelles
Habitatge. Visitable només exterior
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CAN VIADER
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Casa pairal
s. XV-XIX (aproximada)

Descripció

Casa pairal de planta rectangular de dos pisos i dos vessants, amb l’entrada encarada a
tramuntana, la qual mostra diverses etapes constructives des d’època medieval fins als nostres
dies. A la façana de tramuntana s’obre una porxada amb arc rebaixat fet de maó, la porta
interior és de llinda monolítica amb impostes corbades. A la façana de llevant hi ha la terrassa
damunt del jardí i els balcons d’obra. A ponent, en canvi, les finestres són de llinda de pedra,
probablement l’estructura més antiga del mas. Al costat sud hi ha una galeria formada per
tres arcs de mig punt fets de maó. A la planta baixa, les crugies són cobertes amb volta de
llunetes de maó. Al primer pis es conserva la sala rectangular (s. XVII-XVIII) amb una col·lecció
de mobiliari i obres d’art. A la banda de ponent hi ha la part més antiga de la masia, hi destaquen
dues portes gòtiques amb guardapols (s. XV) que donen pas al menjador. El segon pis acull
els dormitoris, alguns d’ells amb alcova, que conserven el mobiliari d’època (s. XVI-XVIII). A
l’exterior de la casa pairal, destaca el jardí de concepció clàssica, estructurat amb camins i
una placeta central, amb la disposició ordenada de xiprers i arbres ornamentals. A l’interior
de l’edifici del jardí es conserva en bon estat un antic trull d’oli; també hi ha les porxeres
cobertes amb voltes d’aresta catalana.

Dades històriques

La família Viader és descendent directa del llinatge Pols de Vilademuls i gaudia de privilegi
militar des del s. XIV. L’escut dels Viader té un camp de gules i una faixa de plata carregada
d’un felí passant. En l’arxiu familiar, estudiat de forma meticulosa per l’advocat i erudit
genealogista Ferran Viader, es conserva documentació familiar des del s. XIV: per una banda,
Pere Viader l’any 1408 es va casar amb Margarida Trull de Parets d’Empordà, i per l’altra,
Maria Viader va ser muller de Joan Bofill, consanguini del mestre d’obres de la catedral de
Girona Guillem Bofill, originari de Galliners. Durant els s. XVI-XVII la família Viader es va
emparentar, entre d’altres, amb els Pifarrer de Raset, els Grau Ros de Terradelles o els Usall
de Porqueres. També existeixen vincles amb les famílies Geli i Puig-Medinyà de Parets, la
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família Gustà de Bàscara, la Pols de Vilademuls, la Puigsec de Banyoles i la Cervià i amb la
Vilert de Plaça de Vilamarí. De la masia, es té constància que l’any 1693 es féu la sala, ampliada
el s. XVIII. Finalment el s. XIX la casa pairal fou reestructurada i reformada.
Accés

Condició actual
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Barri/Veïnat. Veïnat de Parets de Dalt. En la carretera local de Galliners a Parets d’Empordà,
s'ha d'agafar un trencall a l'esquerra, just abans d’arribar al poble de Parets. El camí està
asfaltat fins al veïnat
Habitatge agrícola. Visitable només exterior
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CAN VIDAL
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XVI-XVIII

Masia de planta rectangular amb cossos adossats a l'estructura central. A la façana d'entrada
hi ha un cos semicircular afegit, de planta i pis amb el teulat a dues aigües. Els carreus dels
murs són de pedra irregular. La porta forana és d’arc de mig punt amb grans dovelles. Les
obertures queden totes emmarcades amb llinda monolítica i pedres de descàrrega. Algunes
finestres tenen ampit de motllures. Destaquen dues finestres a la façana lateral amb mascarons
esculpits a l'ampit, una a cada extrem, i estan bastant ben conservades. A l'interior hi ha una
gran sala a la planta baixa que distribueix les estances. La sala és molt gran i fou ampliada
amb les estructures adossades.

Dades històriques

La casa conserva documents del 1299 i podria ser que part del mas fos construït al s. XIII.
L’edifici actual és del s. XVI-XVIII. Nombroses inscripcions recorden reformes fetes a la masia:
en un balcó posterior hi ha l’any “1788”, a l'interior damunt una llinda que dóna al pou una
inscripció del 3 de setembre de 1589 i en una llinda d’una porta es pot llegir “INRI GARAU
VIDAL A 18 ABRIL 1603”. Fou un mas important dins el terme de Sant Esteve de Guialbes. S'hi
havien celebrat reunions importants en època d'eleccions a principis de s. XX, amb diputats
d'arreu reunits al mas. La casa té un oratori al davant, recol·locat perquè el van destruir el
1936. Encara conserva la inscripció " Pere Vidal de Sant Esteve, G. Antonia Compta m’han feta
a 22 d’abril l’any 1572".

Accés

Nucli urbà. Sant Esteve de Guialbes

Condició actual

Habitatge. Visitable només exterior
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CAN VILÀ
Tipologia
Època

Descripció

Dades històriques
Accés

Condició actual

588
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Arquitectura civil. Masia
s. XVII-XIX (aproximada)

Masia de grans dimensions de planta rectangular coberta amb teulat a dues aigües. Mostra
reformes en la seva estructura. La masia consta de planta baixa, primer i segon pis. A la façana
principal la porta de dintell té una inscripció (“1791”). Les finestres de la primera planta són
amb llinda de calcària grisa i carreus bisellats. A les golfes es pot veure un badiu, també hi
ha indicis d’altres badius tapiats. A la façana lateral hi ha una galeria d’arcs a la planta superior.
La majoria d’obertures són quadrangulars, amb llinda monolítica i pedres de descàrrega. En
una barana d’un balcó hi ha la data de “1866”. Destaquen les decoracions en baix relleu
d'algunes llindes amb cercles estrellats i creus. El parament està format per pedra irregular
i argamassa amb carreus ben escairats a les cantonades. A l’interior els estables mostren una
coberta amb volta de llunetes.
No s'han trobat referències històriques ni documentals d'aquest mas.
Element disseminat. Vilademí. Cal arribar fins al nucli de Vilademí i seguir per un camí sense
asfaltar uns 1.5 km. Es troba una cruïlla amb tres trencalls. S'ha d'agafar el camí del mig i
arribar fins a Can Vilà.
Habitatge. Visitable només exterior
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CAN VILA
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XVI-XVII i posteriors

Masia rectangular de planta baixa i pis, coberta a dos vessants, amb diverses edificacions
annexes a llevant i ponent. En la façana de migdia sobresurt la porta forana d'arc de mig punt.
És feta amb grans dovelles de calcària grisa, ben tallades i polides. Damunt té una finestra
de llinda de carreus de pedra .És bisellada en bossell i té ampit de motllures. La seva llinda
mostra un triangle gravat amb motius florals i és coronada per una creu. La cabanya, adossada
a la façana sud, té coberta a dos vessants sostinguda per un pilar angular. En la façana de
ponent i de llevant es conserven diverses finestres de llinda fetes amb carreus de pedra
sorrenca o bé de calcària. Algunes d'elles mostren un bisell ample. En la façana nord s'aprecia
un parament de pedra mitjana, probablement la part més antiga de la masia. És meritòria una
finestra de llinda de pedra sorrenca biselllada amb inscripció incisa al revés (“ION VILA 1587”).
En la banda de migdia ha perdurat la base semicircular del forn de pa.

Dades històriques

La masia mostra elements constructius que es poden datar als s. XVI i XVII, tot i que es poden
apreciar reformes i ampliacions posteriors. Alguna part de la masia podria ser anterior, donat
l’origen medieval del veïnat de Quarantella. En una finestra es pot llegir "ION VILA 1587" gravat
al revés. En la clau de l'arc de la porta forana es pot llegir la inscripció "IOAN VILA ANI 1604",
al revés.

Accés

Sant Marçal de Quarantella. En la carretera de Banyoles a Galliners, cal agafar un trencall
senyalitzat a mà dreta. Part del camí és asfaltat. A prop de 2 km trobem el veïnat de Sant
Marçal de Quarantella.

Condició actual
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Deshabitada. Visitable només exterior
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GALLINERS
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Conjunt.
s. X i posteriors

Poble assentat en el vessant sud-oriental del puig d'en Llavanera i format entorn de l'església
de Sant Julià. A la part baixa del poble es troba situada la plaça Major. Hi destaca Can Tomàs
que conserva un arc de dovelles, tapiat, i una finestra d'estil gòtic. A l'entrada del poble és
meritòria la masia de Can Viader. Té una notable porta en forma de dovelles. A tocar hi ha Can
Batllori amb la seva doble galeria d'arcs, actualment rehabilitada. A la part alta del poble, en
el carrer Besalú, hi ha Cal Music que conserva porta i finestres gravades del s. XVIII (1773 i
1774). En el ràfec de teula es llegeix de forma clara una inscripció pintada :"YSIDRO BADLLORI
DIA 14 MARZO AÑO 1888". La Torre o Can Ros és una masia que conserva algunes restes de
l'antic castell de Galliners. Prop de Can Ros fou alçat un monòlit commemoratiu ("Les Tres
Creus") que recorda l'afusellament de tres joves del poble el 1809 per soldats francesos. Altres
masies notables són Can Guitart, Can Piua i Can Pagès, aquesta darrera amb un gran nombre
d'inscripcions gravades dels s. XVII-XIX.

Dades històriques

Accés
Condició actual
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El nom de Galliners és citat ja en documents del s. X. El 1017 s'anomena la "Villa Galdinarios"
entre les possessions del monestir benedictí de Banyoles. A principis del XIII es constata com
a mínim l'existència d'una església dedicada a Sant Julià de Galliners, tot i que no fou parròquia
independent fins al 1320. La parròquia formava part de la Baronia de Vilademuls. A la part alta
del poble es troben les probables restes de l’antic castell medieval que va pertànyer al llinatge
Galliners als s. XII-XIV.
Galliners
Població. Visitable
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MAS FONOLLET
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XVI-XVIII

Masia d’estructura rectangular de planta baixa i pis amb coberta a dos vessants. Es troba
assentada en el talús del terreny. En l'angle sud-est sobresurt un cos de planta quadrada de
dos pisos i que podria tractar-se de la base d'una torre. A tramuntana, adossada al mas, hi
ha la capella de Sant Miquel. La façana principal de Mas Fonollet és encarada a migdia. Destaca
la gran porta forana d'arc de mig punt i de dovelles de pedra calcària ben allisades. Damunt
té una gran finestra de llinda, amb els seus brancals motllurats. La seva llinda és decorada
amb un triangle floral en relleu i té l'any gravat (“1581”). En la façana sud també hi destaquen
diverses finestres de llinda bisellades amb ampit motllurat, aquestes fetes de carreus de pedra
calcària. En el pis superior es conserven els vestigis del graner. En la façana est són igualment
importants un grup de finestres de llinda bisellades similars a les anteriors. La capella de
Sant Miquel és d'una sola nau i coberta a dos vessants rematada per un petit campanar
d'espadanya. La petita porta d'accés és d'arc de mig punt. La capçalera és rectangular. Els
murs exteriors conserven l'arrebossat.

Dades històriques

La primera notícia d'aquest mas consta el 1201 quan al canonge de la catedral de Girona Ponç
Baró va comprar la meitat d'aquesta finca. El 1220 fou venuda a Ramon de Cornellà. El 1542
el mas pertanyia a Joan Geli. El 1627 Miquel Geli va vendre el Mas Fonollet a Jeroni Fort de
Sant Esteve de Guialbes. La capella de Sant Miquel, segons F. Monsalvatge, fou construïda el
1625, amb probables reformes al llarg dels s. XVII i XVIII. Tot i això, part de la capella sembla
tenir estructures anteriors, segons alguns autors d’època romànica.

Accés

Element disseminat. En direcció a França a la N-II, després del restaurant de Can Maret en
un trencall sense asfaltar. Es troba a peu de carretera.

Condició actual
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Habitatge. Visitable només exterior
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MAS GÜELL
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XIV-XVIII (aproximada)

Mas de planta rectangular, coberta a dos vessants amb planta i pis superior. Mostra diverses
fases constructives en la façana de ponent i a migdia. La façana principal és a tramuntana on
s'aprecien elements arquitectònics més antics i rellevants. És meritòria la porta forana d'arc
de mig punt, feta de dovelles de pedra sorrenca ben tallades. També destaca una finestra
d'estil gòtic, avui tapiada amb impostes convexes i llinda d'arc conopial amb arquets exempts.
El pou és adossat a aquesta façana. En la façana de ponent es repeteixen tres finestres amb
dintell de pedra sorrenca d’origen medieval. La primera mostra una creu incisa. En la façana
de llevant perdura també una finestra similar amb llinda i impostes corbes, sense inscripció.
A migdia es pot apreciar la pallissa adossada. Hi ha les restes d'una porta d'arc de mig punt
de dovelles de sorrenca. Damunt la porta, perdura el balcó de dintell amb una creu gravada.
Una segona porta és de llinda d'una sola peça. En la llinda té un cercle estrellat en relleu i els
seus brancals són en bisell. La finestra superior és de dintell, amb ampit motllurat.

Dades històriques

El s. IX es té constància que en aquest indret, dit "Iudaicas", hi havia establerta una comunitat
de jueus. L'alou que explotaven apareix esmentat com a Coscoll o Garrigal. El 888 el comte Delà
va comprar aquest alou amb la intenció de traslladar les famílies jueves a la ciutat de Girona.
El 957 la possessió fou cedida al monestir de Ripoll. Durant l'administració en època medieval
d'aquestes terres pels benedictins fou segurament construïda l'església de Sant Pere de Juïgues
i l'estructura més antiga de Can Güell, amb notables elements decoratius d’estil gòtic.

Accés

Veïnat de Juïgues. En la carretera de Banyoles a Galliners, s'ha d'agafar un camí sense asfaltar,
a mà dreta, davant l'antic Hostal Sec. A 800 m trobem aquest mas a tocar l'església de Sant
Pere de Juïgues.
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MAS LLEAL
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Masia
s. XVI-XVII i posteriors

Masia de planta rectangular amb planta i dos pisos acabat amb el teulat a dos vessants. Hi ha
un cos afegit de planta i pis a la banda de migdia. A la façana principal, encarada al sud, destaca
la porta forana d’arc de mig punt feta de grans dovelles de pedra sorrenca. La finestra d’estil
gòtic del primer pis mostra arc conopial de motllures i arquets, molt decorada amb motius
florals i geomètrics. Els balcons de la façana són de llinda monolítica. A prop de la porta es
pot veure un pou circular i un rellotge de sol amb inscripció. La resta d’obertures són amb
llinda de pedra; en una finestra bisellada amb ampit hi ha la data gravada de "1623". Al costat
sud destaca una galeria amb arcs de mig punt fets de rajol. L’interior a la planta baixa és de
terra de llosa amb pedra de Banyoles i la coberta és amb volta catalana; les escales d’accés
al primer pis són al costat de ponent i s’arriba a la sala on encara es conserven, a sota la
finestra d’estil gòtic, els festejadors.

Dades històriques

La casa té documents a partir del 1035. La majoria de documents tracten de la compravenda
de terres o de contractes matrimonials. Les reformes més importants d’aquest mas són del
s. XVI, quan es va aixecar un pis més. Més endavant s’hi va afegir una galeria a la façana sud.
La casa havia tingut un molí per a l’oli i el vi, situat a la part afegida a la casa, al costat sud.
Antigament les corts eren a la planta baixa i l'habitatge al primer pis.

Accés

Olives. Sortint de Sant Esteve de Guialbes en direcció sud, a 1,5 Km, hi ha un trencall a mà
dreta que porta al nucli d'Olives. Cal deixar el veïnat de Dalt a mà esquerra i continuar fins al
veïnat de Baix.
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ORFES
Tipologia
Època
Descripció

El nucli d'Orfes està format per una vintena de cases distribuïdes al voltant de l'església barroca
de Santa Maria. En arribar al poble es troba la plaça on hi ha com a cases importants Can Trull
i Can Barretina. Abans d'arribar a la plaça hi ha Can Perpinyà, masia de planta basilical amb
elements gòtics de gran bellesa. De la plaça surten dos carrers on es distribueixen les cases
del nucli. Són cases de petites dimensions de planta baixa i pis i senzilles obertures. Un d'aquest
carrers ens porta fins a l'ermita de Sant Roc, avui enrunada, des d'on es pot contemplar tot
el poble.

Dades històriques

La primera referència documentada del poble d'Orfes data de l'any 826. El bisbe Gotmar I
cedeix a la canònica de Girona terres de la "Villa de Llebrés", zones d'aquestes terres formaren
part del poble d'Orfes. En un document de l'any 948 Orfes surt referenciat com "et preventi
usque ad ipsum terminum de Horfanos". El 968 ja ha canviat la grafia: "vel in villa de Orfanis".
El 982 surt documentat com a "Ofilianos". Al s. XIV ja surt citada com a parròquia.

Accés
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SANT MARÇAL DE QUARANTELLA
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura civil. Conjunt.
s. XI i posteriors

Petit nucli rural format entorn de l'església de Sant Marçal assentada en un punt alt del serrat
de Quarantella. A migdia destaca la masia de Can Vila, amb una gran porta forana de dovelles
de calcària. Les inscripcions conservades són dels s. XVI i XVII. A tocar Can Vila hi ha Can Pons.
En la llinda de pedra de la seva porta s'hi pot llegir una inscripció gravada : "Francesch Pons
me fecit ". La rectoria és situada al costat sud de l'església. En l’extrem nord del veïnat hi ha
Can Figueres. La majoria de les seves obertures de llinda tenen dates gravades (“1779”, “1780”,
“1783”). Ca l'Andorrà és una masia que els darrers anys ha estat rehabilitada. La Torre de
Quarantella o Descall es troba separada respecte al veïnat, en l’extrem nord-est. Evidencia
una tipologia de mas torre senyorial d’època medieval amb destacats elements arquitectònics
d’estil gòtic i renaixentista.

Dades històriques

La serra de Quarantella formava part del límit de les terres de "Iudaicas", on s'establí una
primera comunitat de jueus al s. IX, abans d'establir-se a la ciutat de Girona. La primera notícia
de l'església de Sant Marçal és del 1096 quan és confirmada com una possessió del monestir
de Banyoles en la butlla del Papa Urbà II. L’església actual és romànica (s. XII-XIII) amb reformes
posteriors. Les masies foren originades entorn de la parròquia des d’època medieval.

Accés

Sant Marçal de Quarantella. S'ha de seguir per un trencall senyalitzat a mà dreta, asfaltat. A
prop de 2 Km trobem el veïnat de Sant Marçal de Quarantella.
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TERRADELLES
Tipologia
Època

Descripció

Nucli assentat damunt d'un turó entorn de l'església de Sant Martí. A llevant és notable l'antic
Mas Huguet, ara Can Perich, de grans dimensions. Té nombroses finestres de llinda amb any
gravat. Can Ros és un dels masos més antics de Terradelles, actualment dividit en diverses
masoveries. S'hi conserven pergamins del 1300 o anteriors. A migdia de l'església es troba
l'antiga rectoria i "Ca la Glòria". Dessota aquestes cases hi ha Can Cadellà. En el vessant de
llevant fou assentat el Mas Alba. Té coberta a quatre vessants i terrassa a la banda sud i est.
La porta commemora una reedificació de l'any 1748. El mas fou ampliat per la banda oest,
probablement el s. XIX o principis del XX. En la porta de l'ampliació hi ha les inicials en relleu
de l'antic propietari, Carles Huguet. Davant la casa té especial valor el molí de vent, construït
en maó, per tal de bombar l'aigua del pou.

Dades històriques

El topònim de Terradelles apareix citat des del 841: "Terrutellis", "Terradellis", "Terratellus".
Seria un diminutiu del nom Terrades, que significa “terrassa”. El 1279 consta que hi havia una
parròquia dedicada a Sant Martí de Tous. El 1380 consta que l'infant Joan d'Aragó va vendre
a Bartomeu Avellaneda la jurisdicció del castell d'Orriols, del veïnat de Sant Andreu del Vilar
i de Terradelles pel preu de 5.500 sous. El 1703 cobraven els delmes de Terradelles el Marquès
de Cartellà, senyor d'Orriols i la Seu de Girona.

Accés
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TORRE DE MONELLS
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Masia
Medieval i posteriors

Descripció

Masia de planta rectangular amb galeria afegida en el costat de llevant. Les restes de l'antiga
torre es troben situades en l'angle sud-est. La galeria de dues plantes és d'obra arrebossada
amb elements decoratius de ceràmica. La planta baixa és composta per cinc arcs rebaixats.
La planta pis mostra nou arcs rebaixats sostinguts per pilars de secció quadrada rematats
amb motllures de maó i plaques ceràmiques. L'antiga façana, tapada per la galeria, conserva
una bella porta forana de grans dovelles i una porta de llinda gravada. En l’angle sud-oest hi
ha les restes de la torre, bastant desfigurada amb els treballs de rehabilitació de la casa.
Conserva parts d’una finestra trilobulada d'estil gòtic.

Dades històriques

L'antiga torre de Monell pertanyia a la jurisdicció del llinatge Monell documentat des del s.
XIII. Se sap que Pere Ramon de Monell (1272-1297) va ser sepultat al priorat agustinià de Santa
Maria d'Olives. Guilllem de Monell fou prior d’Olives (1400-1410). Probablement a les darreries
del s. XV la torre de Monell va passar a mans de la família Tarufer, originària de Girona. El s.
XVI Francesc Tarufer consta com a cavaller de Bàscara i Vilademuls, procurador del vescomte
de Rocabertí. Durant la Guerra Gran o del Rosselló (1793-1795) la torre possiblement hauria
estat en part malmesa.

Accés

Veïnat de Monells. Cal agafar un trencall asfaltat a l'esquerra, just a l'entrada del poble de
Vilademuls. A poc més de 1 Km s’arriba fins a la masia.
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VEÏNAT DEL VILAR DE TERRADELLES
Tipologia
Època

Descripció

Petit veïnat originat a migdia de l'església de Sant Andreu del Vilar, a la riba esquerra de la
Riera Sinyana. El mas més antic és Ca l'Hereu, tot i que ha estat reformat els darrers anys del
s. XX. En l'estructura antiga és meritòria la porta forana d'arc de mig punt i una finestra
d'impostes convexes i dintell d'una peça. A migdia hi ha Can Paiet (o can Payet), un mas de
planta baixa i pis que mostra una estructura molt unitària en la disposició de les seves obertures
de llinda. Els carreus reaprofitats de la façana sud foren comprats el 1916 durant l'enderroc
de l'església romànica de Sant Andreu.

Dades històriques

El 1372 consta, segons F. Montsalvatge, el "vicinatus dez Vilar de Santo Andree de Tarradellas".
El 1380 es coneix la venda de l'infant Joan d'Aragó al cavaller Bartomeu Avellaneda per 5500
sous de la jurisdicció del castell d'Orriols, del veïnatge de Sant Andreu del Vilar i de la parròquia
de Terradelles. El Vilar de Terradelles des del s. XV fou una possessió dels Desbac-Avellaneda,
senyors d'Orriols. Fins al 1858 l'església de Sant Andreu del Vilar es mantenia encara dempeus.
Finalment a principis del s. XX fou enderrocada.

Accés
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VILADEMULS
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Conjunt.
s. XI i posteriors

Descripció

Poble originat entorn d'un turó on era situat en la part més alta l'antic castell de Vilademuls. De
l'antic castell, la resta conservada més notable és sens dubte la porta monumental amb el seu arc
de mig punt de dovelles. A la part baixa hi destaca l'Ajuntament de Vilademuls, obra de l'arquitecte
Blanc de Girona (1924-1925). L'edifici fou rehabilitat els anys 1993-1994. A tocar l’Ajuntament es
troba Can Falgàs. Són notables les seves finestres de llinda amb arquet conopial en relleu i ampit
motllurat. Can Damont, situada en l'extrem de migdia, conserva diverses finestres de llinda gravades.
En una llinda recol·locada es pot llegir "IOSEPHUS DAMONT 1721". A tocar la parròquia de Sant
Joan Baptista és notable la rectoria malgrat que es troba bastant rehabilitada. És la seu del Museu
Rural de Vilademuls. En una llinda amb escut reutilitzada de la façana sud s’hi pot apreciar una
inscripció: "IOANES RECTOR 1570". Can Gros conserva també una curiosa finestra doble del segle
XVI gravada : "IHS MA /1515 GR/ INVIDIA COMES". Altres cases notables del nucli de Vilademuls
són Ca l'Oriol i Cal Muntaner. Es conserva part del recinte fortificat.

Dades històriques

El poble de Vilademuls es va formar entorn de l'antic castell medieval . Apareix citat com a "Villa
de Mulis, Villa de Muls, Villa mulorum". El castell termenat fou alçat a la primera meitat del s.
XI pel comte de Besalú. Consta que el senyor de Vilademuls, Ramon Arnau, va edificar dins el
castell una església dedicada a Sant Joan Baptista que fou cedida el 1053 a la Seu de Girona. A
mitjan s. XII el domini del castell termenat va passar als vescomtes de Rocabertí d’Empúries.
De l’antic castell resta part del llenç de la muralla i la porta monumental d’accés. L'església
actual de Sant Joan fou reconstruïda vers mitjan s. XVI. El s. XVII constituïen una batllia els pobles
de Vilademuls, Terradelles, Sant Marçal, Vilamarí, Vilademí, Galliners, Parets d'Empordà, Santa
Llogaia del Terri i Orfes.
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VILAFRESER
Tipologia
Època

Descripció

El nucli de Vilafreser està format per diverses masies de tipologia diferent, distribuïdes al
voltant de l'església parroquial d'origen romànic. Can Diví és una masia de planta rectangular
amb una interessant finestra doble amb llindes arquejades. A la banda de migdia del poble,
Can Grau conserva una porta forana de dovelles i inscripcions dels s. XVIII-XIX. A tocar l’església
hi ha Can Ramon, masia reformada al s. XVIII. A la façana principal la majoria d’obertures són
de dintell de pedra calcària i les finestres mostren ampit motllurat. L’església parroquial
d’origen romànic de Sant Sadurní de Vilafreser és d’una sola nau estructurada amb arcs ogivals
de dovelles; la capçalera poligonal correspon al s. XVIII.

Dades històriques

Les primeres restes que s'han trobat a Vilafreser daten d'època romana. Els documents
informen de l'existència en aquestes terres, l'any 1017, d'un ramal de la via romana que unia
Cadis amb Roma. El 1359 en el cens ordenat pel rei Pere III el Cerimoniós apareix la parròquia
de Vilafreser amb tres focs alouers i 17 d'església. Ja en època medieval el domini feudal
corresponia al castell de Cervià de Ter. Vilafreser no va pertànyer mai a la baronia de Vilademuls,
malgrat que actualment formi part del municipi. Se sap que el 1656 era rector de la parròquia
de Vilafreser Joan Prim, el qual participà en la processó de rogatives a l'estany de Banyoles
amb motiu d'una espantosa sequera. El 1795 Mn. Salvador Vidal, rector de Vilafreser, ens
descriu que la rectoria de Vilafreser fou cremada la nit del 20 a 21 de novembre de 1794. S'ha
documentat l'existència d'una petita colònia jueva que convivia amb els cristians de Vilafreser.
En una llinda de Can Ramon es conserven signes hebreus sota una inscripció de l'any 1750.

Accés
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VILAMARÍ
Tipologia
Època

Arquitectura civil. Conjunt
s. XII i posteriors

Descripció

El petit nucli de Vilamarí es troba situat entorn de l'església de Santa Maria, preferentment
a la banda de ponent i a tramuntana. A tocar l'església destaca el Mas Sabater. Aquest té
planta rectangular i evidencia diverses fases constructives. Hi destaquen les seves finestres
de llinda decorades amb cercles estrellats. Can Riuró és una gran masia de planta rectangular
amb la façana principal encarada a migdia. La rectoria és situada darrera Can Riuró. Són
especialment notables les seves obertures de llinda gravades. En la porta i la finestra
bisellades s'hi llegeix: "RT.PERE GOU 1761". Davant la rectoria hi ha Can Vilert de Plaça o
Can Capdaigua, on és molt meritòria la seva finestra d'estil gòtic profusament decorada. A
l’entrada del poble, a peus de l'església de Santa Maria, es troba Can Parra, mas molt
modificat. Conserva, però, una finestra bisellada de llinda arquejada i rosella decorativa en
relleu.

Dades històriques

El poble apareix referit com " Villa Marinus". El primer document referit a Vilamarí és del 1128
quan la canònica de Girona va adquirir un camp en aquest terme. El 1269 Ermessenda de
Vilamarí va vendre un censal en el lloc anomenat "Coma de Guilla" a Berenguer de Pujals.
D'aquest poble probablement foren originaris els membres de la Casa de Vilamarí documentada
des de les darreries del s. XII. Consta que aquesta noble família catalana posseïa béns i terres
a Vilamarí. Així el 1373 el cavaller Bernat de Vilamarí ven un camp de terra a Ramon Sa Rovira
i Riuró i al seu fill Dalmau en el lloc anomenat "Sa Illa" dins la parròquia de Santa Maria de
Vilamarí. El llinatge Vilamarí va ocupar càrrecs d’importància. Bernat de Vilamarí (1293-1311)
i Guillem de Vilamarí (1312-1318) foren bisbes de Girona. El 1440 el rei Alfons el Magnànim
confereix a Joan de Vilamarí el càrrec de procurador reial de l'illa de Menorca pels grans
serveis prestats a terra i mar. El 1454 trobem Bernat de Vilamarí com un dels guanyadors de
la segona batalla de Ponça. Va establir-se a Nàpols i fou comte de Capacio el 1504. A partir
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del s. XIV es documenta a Vilamarí una casa forta anomenada de Roca. El 1347 hi residia
Guillem de Sant Esteve. El 1374 el domini feudal va passar a mans de Ramon Riuró i el seu
fill Dalmau.
Accés
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CASTELL DE VILADEMULS
Tipologia
Època

Arquitectura militar. Castell
Medieval

Descripció

L'antic castell alt medieval de Vilademuls ha conservat poques restes. A llevant ha perdurat
la porta monumental i parts de la base de la muralla. La porta és bastida amb carreus ben
tallats, els quals són disposats en filades ben definides. L'arc és de mig punt fet de dovelles
curtes que defineixen un extradós irregular. Les impostes de l'arc són motllurades en tall oblic
i sobresurten respecte els brancals de la porta. En la cara interna de la porta es poden apreciar
diverses fases constructives. A la banda de ponent, dessota la rectoria, s'ha conservat un tram
de muralla del castell de notable gruix. La muralla fou bastida amb carreus ben tallats de
sorrenca disposats en filades. Es pot veure alguna antiga espitllera de tir.

Dades històriques

En la documentació medieval el castell apareix referit com a "Castri de Villa mulorum". L'origen
del castell de Vilademuls es remunta al s. XI durant el període de desavinences que hi va haver
entre el comte de Barcelona, Ramon Berenguer I i Guillem II, comte de Besalú. El comte de
Besalú va aixecar en el límit fronterer del comtat el castell de Vilademuls, mentre que el comte
de Barcelona féu el mateix en el puig d’"Ecclesias albas" (Sant Esteve de Guialbes). El comte
de Besalú va encomanar la jurisdicció del castell al seu vassall Ramon Arnau, que el 1053 va
edificar l'església de Sant Joan Baptista dins el recinte emmurallat. Als s. XI i XII es documenta
el llinatge dels Vilademuls que ocuparen càrrecs de relleu en la seu de Girona. A les darreries
del s. XII la jurisdicció del castell va passar als Rocabertí. El castell de Vilademuls fou un castell
termenat amb una jurisdicció que comprenia els pobles de Vilademuls, Galliners, Parets
d'Empordà, Orfes, Ollers, Vilademí, Sant Marçal de Quarantella, Vilamarí i Terradelles. El
perímetre del castell de Vilademuls hauria estat marcat a partir del límit de 30 passes de la
sagrera de l'església de Sant Joan Baptista. La porta del castell es troba justament a 30 passes
respecte de l'església a l'interior de l'antic recinte.
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TORRE DE FELLINES
Tipologia
Època

Descripció

Torre de planta quadrada en un avançat estat de ruïna.
Està formada per planta baixa i primer i segon pis;
la coberta ha desaparegut. La seva bases és atalus
sada. A la planta baixa hi ha diverses espitlleres, amb
finalitats defensives. El pas de la planta baixa i la
primera queda marcat per una línia de rajols. A la
primera planta destaquen dues úniques obertures de
forma rectangular fetes amb dintell de totxo; possiblement haurien estat les portes d'entrada
elevades. A la segona planta dues petites finestres també fetes de totxo.

Dades històriques

La torre fou utilitzada com a torre de telegrafia òptica fins que aquest tipus de comunicacions
van entrar en desús. Aquestes comunicacions es basen a enviar senyals codificats d'una torre
a una altra. Aquest tipus de comunicacions es van iniciar a principis del s. XIX. A les torres hi
havia sempre un cos de guàrdia i no podien sortir ja que havien d'estar sempre alerta per rebre
alguna senyal. A la planta baixa hi solia haver el dormitori; a la segona hi havia la cuina i el
menjador, i la tercera era destinada a fer funcions de vigilància i treball; sobre la coberta, hi havia
el mecanisme de senyals. La porta estava situada al primer pis i s'hi accedia per una escala
mòbil que es recollia des de l'interior; la comunicació entre les diferents plantes es realitzava
per mitjà d'una escala de cargol. Les torres tenien una dotació de dos torrers i un ordenança.

Accés

Element disseminat. Vilafreser. En la carretera N-II, després de passar el poble de Vilafreser
en direcció a França, hi ha un trencall a mà esquerra que condueix fins a la torre de Fellines,
situada sobre un petit turó.
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TORRE DE QUARANTELLA / TORRE DE SANT MARÇAL
Tipologia
Època

Arquitectura militar. Masia fortificada
s. XV-XVI i posteriors

Descripció

Mas senyorial de planta rectangular amb torre annexa de planta quadrada en l'extrem de
llevant. La torre té tres pisos d'alçada i coberta a dos vessants. En algunes de les cares de la
torre es poden apreciar troneres de tir. En el pis superior té sis finestres de llinda, ara tapiades.
En la cara est i sud són remarcables dues petites finestres de llinda amb impostes convexes
d’època medieval. El mas, de tres plantes i coberta a dues aigües, té la seva façana principal
encarada vers tramuntana. La façana ha estat modificada, però conserva elements arquitectònics
originaris d’estil gòtic: dues finestres lobulades i una petita finestra geminada trilobulada, amb
les seves impostes decorades amb roselles en relleu. En la planta superior hi ha dues espitlleres.
La porta forana és d'arc de mig punt. L'arc és construït amb grans dovelles de pedra calcària
grisa, ben cohesionades i polides. En la façana sud i oest són meritòries algunes finestres de
llinda de tradició medieval. A l'entrada sobresurt l'antic pou amb broc de motllures. A la planta
pis és especialment rellevant la sala de planta rectangular. Són molt interessants les tres
llindes d'estil gòtic- renaixentista de dues portes i un armari. Són profusament decorades amb
busts, mascarons, florons i figuracions animals. En el centre d'un arc conopial motllurat hi ha
l'escut del llinatge Descall sostingut per dos lleons.

Dades històriques

Es tenen notícies del llinatge militar Quarantella des del s. XIII com a propietaris de la torre i
senyors de la parròquia de Sant Marçal. El 1321 apareix citat el cavaller Arnau de Sant Marçal.
A partir del s. XIV la torre passa a mans dels Descall. El 1352 consta que Francesc Descall i
la seva esposa Raimunda van vendre terres a Guillem de Pols, de Vilademuls. El 1573 es
documenta a Francesc Descall de Quarantella casat amb Agnès de Sanasterra del castell de
Calabuig. El s. XVII es perd el llinatge Descall i la torre de Quarantella passa a la família Raset
de Cervià de Ter.
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Sant Marçal de Quarantella. En la carretera de Banyoles a Galliners, s'ha de seguir per un
trencall senyalitzat a mà dreta, cap al veïnat de Sant Marçal de Quarantella. Part del camí és
asfaltat. A 1.600 m, abans d'arribar al veïnat, hi ha un trencall a mà esquerra. A 300 m s'arriba
fins a aquesta torre en cotxe.
Habitatge. Visitable només exterior
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LA TORRE DE VILAFRESER
Tipologia
Època

Arquitectura militar. Torre
s. XIII-XIV

Descripció

Torre medieval de planta pràcticament quadrada de quatre pisos i coberta a dos vessants. Té 18
m d'alçada. Fou bastida amb carreus ben tallats de sorrenca disposats en filades bastant regulars.
En els seus murs és possible documentar els orificis del bastiment de l'obra defensiva. La torre
té diverses espitlleres de tir, repartides entre les diferents plantes. En la cara de ponent identifiquem
tres espitlleres ben agrupades. En canvi, a la cara de migdia, foren obertes a cada pis finestres de
tipus medieval. Aquestes tres finestres són de llinda amb les seves impostes convexes. A llevant
té lloc l'accés a la torre. La planta baixa era accessible a través d'una porta d'arc rebaixat de
dovelles. En canvi, a la planta pis una porta aèria permetia l'entrada a l'interior. Aquesta segona
porta és d'arc de mig punt adovellat. La porta era defensada per un matacà. En el pis superior hi
ha dues obertures rectangulars en les quatre cares de la torre. A l'interior, la planta baixa mostra
una coberta de volta encofrada de morter, però amb vestigis d'una volta precedent, probablement
feta de carreus de pedra. La volta actual és reforçada amb un arc central rebaixat de dovelles de
pedra. Perduren diversos permòdols que sostenien l'embigat de fusta.

Dades històriques

Possiblement la torre de Vilafreser fou propietat del llinatge Vilafreser que es documenta a
partir de les darreries del s. XII. El 1187 Pere de Vilafreser va fer un llegat a Santa Maria de
Rocamor. El 1197 Arnau de Vilafreser va signar l'acte de fundació de la canòniga de Santa
Maria d'Olives, pròxima a Sant Esteve de Guialbes i al veïnat de Viella. Els s. XIII-XV diversos
membres del llinatge Vilafreser ocuparen càrrecs eclesiàstics a la seu de Girona i al monestir
d'Amer. El 1455 trobem referències directes de la torre.

Accés

Element disseminat. Vilafreser. Al poble de Vilafreser, per la banda de ponent, surt la carretera
asfaltada del veïnat de Perles que du fins a aquesta torre, a 700 m.
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CAPELLA DE SANT LLORENÇ DE PERLES
Tipologia
Època
Descripció

Capella romànica de planta rectangular
amb l'absis semicircular adossat al mur de
llevant. Al mur de migdia hi ha la porta
d'entrada d'una gran senzillesa. És d'arc de
mig punt amb dovelles de pedra sorrenca. A
l'exterior de l'absis es conserva una petita finestra amb arc de mig punt. A l’absis fou oberta
una finestra de llinda en el parament d’obra romànica. A l'exterior de l'absis s'observen dues
èpoques de construcció o d'ús de materials. Les primeres filades són de carreus de pedra
sorrenca més grans i ben treballats respecte els blocs de les filades superiors. Actualment
l'interior de l'edifici està adaptat per a magatzem agrícola i s'ha construït una planta que
divideix el primitiu alçat únic de la nau romànica amb dues plantes. Des de la sala de Can
Pagès es conserva una antiga porta d'arc de mig punt amb dovelles, a través de la qual
s'accedeix a la capella.

Dades històriques

El primer document on surt referenciada l'església de Sant Llorenç de Perles data de l'any
1338. El sagristà de Vilafreser cedeix l'administració de la capella a Pere Bernat de Perles.
Segurament la distància entre Vilafreser i el veïnat de Perles fou la causa d'aquesta cessió.
El 1376, en el testament de Guillem Bernat de Perles, la capella surt referenciada com "Sancti
Laurencii de Perlis". Guillem Bernat, beneficiat de la catedral de Girona, deixa 100 sous a
l'esmentada capella per a la reparació de la coberta. Actualment la capella serveix de magatzem
agrícola i la tradició popular no recorda el culte a Sant Llorenç.

Accés

Veïnat de Perles. Des del nucli de Vilafreser, cal agafar una carretera ja indicada en direcció
al veïnat de Perles. A 2 km hi ha el veïnat; la capella és el primer edifici que trobem a mà dreta.
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ERMITA DE SANT BALDIRI
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura religiosa. Ermita
s. XVII-XVIII

Ermita enrunada d'una sola nau amb dependències annexes al costat nord. En la façana, a
ponent, hi destaca la porta adovellada d'arc de mig punt i un campanar d’espadanya d'un sol
ull. Damunt la porta hi ha una finestra allargada de llinda. A l'interior, la nau ha perdut la
coberta. La capçalera és rectangular i conserva part de la volta apuntada. Damunt la porta
d'entrada es manté dempeus part de la volta rebaixada del cor, feta de maons. Damunt la volta
de la nau hauria existit un pis superior, del qual es mantenen algunes finestres vers l'exterior.
En el mur lateral de la nau queden les restes d'una fornícula de petxina pintada. La casa de
l'ermità es troba avui enrunada.

Dades històriques

El 1908 l'edifici ja es trobava en un estat ruïnós i la imatge de Sant Baldiri fou traslladada a
Sant Julià de Galliners. La primera notícia documentada d'aquesta ermita és de l'any 1639.
Consta que en l'ermita se celebraven dos aplecs a l'any i que en el seu interior hi havia un altar
adornat. En una porta es podia veure la data de 1709.

Accés

Element disseminat. Galliners. En la carretera de Galliners a Vilademuls, s'ha d’agafar un
trencall a mà esquerra. El camí no és senyalitzat i es troba en mal estat. A prop d'1 Km hi ha
una bifurcació. S’ha d’agafar el camí de mà esquerra que puja fins a l'ermita. S’hi arriba després
de 450 m.
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ERMITA DE SANT MER
Tipologia
Època
Descripció

L’ermita de Sant Mer es troba en un vessant a ponent
de la riera de Farga. L’estructura és de planta rec
tangular precedida d’un un gran porxo d’entrada amb
escales d’accés. La coberta és a dues aigües. Annexa a l’església hi ha la sagristia i la casa
de l’ermità. El campanar d’espadanya és de dos ulls, dessota un petit rosetó. Els murs són
arrebossats i de color blanc, element característic d’aquesta ermita. Les finestres i portes són
de llinda de pedra, algunes mostren bisellat en els carreus. A l’interior, l’església és de planta
rectangular i d’una sola nau amb capçalera pentagonal. Les pilastres laterals són llises amb
capitell motllurat, la imposta corredissa també és de motllures. La coberta és amb volta de
canó i arcs torals. A l’entrada hi ha el cor amb volta rebaixada de llunetes.

Dades històriques

Tot i que l’església és construïda el s. XVIII, sembla que antigament hi havia hagut una ermita
en el mateix paratge. Hi ha documents de la casa Lleal a Olives del s. XIII que així ho certifiquen.
La construcció de l’ermita, del 1627, fou gràcies a la iniciativa de Ramon de Xammar i Sampsó
i es diu que s’utilitzaren les pedres d’un antic castell anomenat Turris Durris. Hi ha la data de
“1633” a la llinda d’una porta lateral. Sembla que aquest sant Mer es podria relacionar amb
l’abat Mercoral, substitut de l’Abad Bonitus al Monestir, de tota manera això són meres
suposicions. Actualment cada any es fa un aplec molt popular i multitudinari, el primer
diumenge després del 27 de gener.

Accés

Element disseminat d’Olives. Passat el poble de Sant Esteve de Guialbes, cal arribar fins al
trencall on s'indica Olives. Un cop a Olives, seguir les indicacions que porten fins a l'ermita de
Sant Mer; és fàcil trobar-ho. També es pot arribar a Sant Mer des del municipi de Cornellà. Cal
anar a Santa Llogaia del Terri, des d’on surt un camí indicat fins a Sant Mer, a prop de 2 Km.
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ERMITA DE SANT PERE DE JUÏGUES
Tipologia
Època

Arquitectura religiosa. Ermita
s. XII-XVIII

Descripció

Ermita de dimensions reduïdes, d'una sola nau, coberta a dos vessants
i capçalera rectangular. El campanar és d'espadanya i d'un sol ull. Té
un arc fet de llosetes i totxos. La porta d'entrada és a ponent. Té arc
de mig punt de dovelles curtes. Es conserva un aparell de bona carreuada
a la totalitat de la capçalera. Els carreus rectangulars de pedra sorrenca
i travertí són ben tallats i disposats en filades. La resta dels murs
mostren un parament menys acurat. En la capçalera hi ha una petita
obertura amb llinda. En el mur nord s’aprecien les restes de la cornisa
amb motllura de pla i bossell que marcava l’arrencament de l’antiga volta
de pedra d’època romànica. El ràfec de la coberta és format per teules pintades amb motius
geomètrics de decoració popular, datables del s. XVII o XVIII, que són de color ocre-vermellós.

Dades històriques

En el s. IX en el lloc de "Judaicas" hi havia establerta una comunitat de 25 famílies jueves. Es
tracta del primer assentament hebreu documentat a la província de Girona. El 888 aquest alou
fou adquirit pel comte Delà de Girona que va cedir-la a la seva filla Virgília. Els jueus es
traslladaren aleshores a la ciutat de Girona. El 957 aquest alou va passar a mans del monestir
de Ripoll. L'església de Sant Pere de Juigües de la qual es tenen poques notícies antigues, fou
probablement fundada pels monjos de Ripoll. L’església romànica fou reformada vers el s.
XVIII. Ha estat objecte de restauració i adequació els anys 1998-2002.

Accés

Element disseminat. Veïnat de Juïgues. En la carretera de Banyoles a Galliners, s'ha d'agafar
un camí sense asfaltar, a mà dreta, en sentit Galliners, davant l'antic Hostal Sec. A 900 m
arribem a aquesta església situada darrere del mas Güell.
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ERMITA DE SANT ROC DE VILADEMÍ
Tipologia
Època

Descripció

Ermita de petites dimensions d'una sola nau amb planta rectangular. A la façana principal
destaca la porta d'entrada quadrangular amb llinda monolítica; en el mateix eix una finestra
rectangular de petites dimensions. Corona la façana un campanar d'espadanya d'una sola
obertura. Al mur de tramuntana queden les restes d'una antiga escala que conduïa al pis
superior de l'edifici, on antigament habitava l'ermità. Els paraments són de pedra irregular
unida amb argamassa i carreus ben escairats a les cantonades. La nau està coberta amb volta
de canó parcialment esfondrada. Un banc d'obra segueix tot el mur perimetral de la nau. Es
conserven restes de l'arrebossat i la imposta de la volta, de motllura de guix.

Dades històriques

L'any 1486 es demana llicència per construir la capella de Sant Roc al terme de Vilademí. La
construcció d'aquesta ermita consagrada a Sant Roc, advocat contra la pesta, cal relacionar
la amb el seguit d'epidèmies de pesta que va patir la comarca del Pla de l'Estany al llarg dels
s. XIV i XVII. L'habitatge de l'ermità estava situat sobre la nau i s'hi accedia per unes escales
adossades al mur de tramuntana. Marquès Suriñach fa referència que l’ermita al s. XVIII ja
tenia un estat ruïnós, estat que encara pateix avui dia.

Accés

Element disseminat. Vilademí. En la carretera de Banyoles a Galliners, abans d’arribar al poble
de Vilavenut, hi ha un trencall degudament indicat, que condueix fins al poble de Vilademí. A
100 m del trencall s'ha de deixar el cotxe a peu de carretera i enfilar-se fins al turó on hi ha
l'ermita.
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ERMITA DE SANT ROC D'ORFES
Tipologia
Època

Arquitectura religiosa. Ermita
s. XVII-XVIII

Descripció

Ermita de planta rectangular amb absis a llevant. Malgrat l'avançat estat de degradació es
conserva la porta d'entrada amb llinda monolítica de calcària grisa i pedres de descàrrega i
dos arcs interiors de la volta. Els murs són de còdols de riu amb carreus escairats a les
cantonades. Els murs laterals estan reforçats amb diversos contraforts.

Dades històriques

L'ermita fou construïda al voltant dels s. XVII-XVIII. Igual que passa amb d'altres ermites
d'aquestes característiques a la comarca, fou construïda en època de pestes per demanar
ajuda contra aquest mal. Sant Roc és un dels advocats de la pesta, d'aquí l'advocació d'aquesta
ermita. A Vilademí hi ha una ermita de característiques molt semblants.

Accés
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ERMITA DE SANT SEBASTIÀ D'OLLERS
Tipologia
Època

Descripció

Ermita de petites dimensions, de planta rectangular amb absis pla al mur de llevant, darrere
el qual se situa la sagristia. A la façana principal destaca un porxo amb un gran arc de mig
punt amb dovelles i impostes. La porta d'entrada, situada a la façana de ponent, és formada
per un arc de mig punt amb dovelles de pedra sorrenca. Descentrat respecte a l'eix d'entrada
hi ha el campanar d'espadanya d'una sola obertura. L'interior de la nau està coberta per una
volta apuntada de pedra. Al mur de migdia es troben les dues úniques obertures que il·luminen
l'interior. Damunt la nau, en el terrabastall, es poden veure un seguit de finestres de llinda de
pedra arrenglerades. Una d’elles mostra inscrita una creu i l’any “1777". El ràfec de la teulada
és format per teules pintades i decorades amb motius geomètrics triangulars.

Dades històriques

L'ermita fou bastida l'any 1461, els documents fan referència a l'existència d'un ermità, Lluís
Martí, i d'un retaule dedicat a Sant Sebastià. L'existència d'una ermita consagrada a Sant
Sebastià cal relacionar-ho amb les epidèmies de pesta que va patir la comarca durant els s.
XIV-XVII. Sant Sebastià, igual que Sant Roc, és un advocat contra la pesta, d'aquí el nombre
d'ermites que es troben a la comarca d'aquesta mateixa tipologia. Durant l'estada de Mn.
Baldiri Reixach el s. XVIII es fa una reforma de l'ermita, es realça la nau amb unes golfes i es
construeix el porxo. L’ermita ha estat restaurada l’any 1999.

Accés

Element disseminat. Ollers. Cal agafar la carretera de Banyoles a Galliners. Després del nucli
de Vilavenut es troba un trencall a mà esquerra que indica Ollers. A 200 m abans d'arribar al
nucli es troba l'ermita a peu de carretera.
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ERMITA DE SANTA CÀNDIDA
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura religiosa. Ermita
s. XVI-XVIII (aproximada)

Capella molt derruïda, i coberta de vegetació d'una sola nau amb absis semicircular encarat
a llevant. Bàsicament es conserva dempeus part de l'absis i el mur de tramuntana. En el centre
de l'absis hi ha les restes d'una finestra. Perdura l'arrancament d'un arc toral de totxo en el
mur septentrional. Els murs són fets amb pedra sorrenca petita i mitjana, de contorn arrodonit,
unida amb abundant morter de calç i trossos trencats de teula.

Dades històriques

La capella era dedicada a Santa Càndida, mare de Sant Mer. Precisament Sant Mer té una
ermita erigida a l'altra banda de riera de la Farga. Segons Mn. Constans l'origen de l'ermita
podria remuntar-se al s. XIII a partir de l'existència de documents en l'arxiu de la Casa Lleal
d'Olives. Aquesta, però, no apareix en la documentació diocesana fins al s. XVI. A principis del
XX consta que l'ermita ja es trobava en ruïnes.

Accés

Element disseminat d’Olives. Des de Sant Esteve de Guialbes, s'ha d'agafar un trencall senyalitzat
i asfaltat fins al veïnat d'Olives, a 800 m. Un camí en sentit oest du a 1,6 Km fins a l'ermita,
situada enmig d'un camp.

Condició actual
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ESGLÉSIA DE SANT ANDREU DEL VILAR
Tipologia
Època
Descripció

Restes d’una petita església romànica d'una sola nau amb la porta
d'accés a ponent. Els murs de la nau només es conserven en la
seva base. La capçalera, avui desapareguda, segurament era de
planta semicircular. A banda i banda del centre de la nau perduren
les bases dels pilars adossats que sostenen un arc toral de la volta.
A l'angle nord-oest es conserva el mur a major alçada. El parament
de l'obra romànica és fet de carreus rectangulars de pedra sorrenca,
ben tallats i allisats.

Dades històriques

El 1372 es troba documentat el "vicinatus dez Vilar de Sancto
Andree de Tarradellas" quan fou redimit el bovatge al rei Pere el
Cerimoniós. El 12 de desembre de 1380 es coneix la venda de l'infant Joan d'Aragó al cavaller
Bartomeu Avellaneda de la jurisdicció del castell d'Orriols, del veïnatge de Sant Andreu del
Vilar i de la parròquia de Terradelles pel preu de 5.500 sous. Els Desbac-Avellaneda, senyors
d'Orriols, continuaren a partir del s. XV amb la possessió del lloc del Vilar de Terradelles. El
1858 va tenir lloc la darrera missa en el temple. El 1916 Mn. Miquel Gimbernat , rector de
Terradelles, va demanar permís al bisbat de Girona per exhumar l'antic cementiri i enderrocar
l'església. El maig de 1916 foren traslladades les restes al cementiri de Terradelles. Les teules
de l'església foren venudes al senyor Carles Huguet, mentre que les seves pedres foren
adquirides pel senyor Hereu, que les va utilitzar per edificar la casa nova de Can Payet.

Accés

Veïnat. El Vilar de Sant Andreu, el trobem al costat esquerre de la carretera que va des de
Terradelles fins a la N-II.

Condició actual
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ESGLÉSIA DE SANT ESTEVE DE GUIALBES
Tipologia
Època

Arquitectura religiosa. Església
s. XII-XVIII

Descripció

Església de planta rectangular amb el
teulat a dos vessants. El campanar, de
planta quadrada, mostra obertures de
punt rodó, teulat a quatre vessants i
merlets decoratius. L’entrada a l’església
és a la façana meridional. La portalada
té arc de mig punt de dovelles ben tallades, precedida d’un arc rebaixat. La nau
evidencia un realçament. El terrabastall
mostra espitlleres i elements de defensa. L'interior és repicat i mostra un aparell de carreus
de mida petita. La volta és apuntada. El cor és sustentat per una volta de creueria rebaixada.

Dades històriques

L’església s'esmenta per primera vegada en un document del 1051 ("Ecclesias albas"). Fins
al s. XIII no apareix el nom de Guialbes lligat a l’església. Els s. XV-XVI el temple hauria estat
remodelat. El 1514 tenia quatre capelles dedicades a Sant Miquel, a la Mare de Déu, a Sant
Joan Baptista i Evangelista i Sant Mer. Al s. XVIII l’església va patir moltes reformes: el presbiteri
i les dues sagristies. Hi apareixen les dates “1738” (a la sagristia) i “1746” (a la capella del
confessionari). Els anys 60 i 80 del s. XX es van fer algunes obres de restauració que l’han
deixat tal com la coneixem actualment.

Accés
Condició actual

< ENRERE

Sant Esteve de Guialbes
Església. Visitable concertat
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ESGLÉSIA DE SANT ESTEVE DE VILADEMÍ
Tipologia
Època

Descripció

Església de nau rectangular, amb dues capelles laterals, fruit de la reconstrucció del s. XVIII
sobre l'antiga església romànica. La façana de l'església, d'estil barroc, està formada per una
porta d'entrada quadrangular amb llinda de pedra calcària de tres peces (“1779”); sobre la
llinda hi ha una fornícula de petxina amb la imatge de la Verge Maria. Damunt té un petit
rosetó. Els brancals mostren motllures. La torre campanar està situada al costat esquerre de
la façana. Mostra obertures de punt rodó, cornisa motllurada i coberta de cos piramidal. Al
mur de tramuntana es conserven restes de l'antic paredat romànic. L'interior de l'església és
d'una gran senzillesa; destaca la volta de llunetes i les decoracions de motllures de guix.

Dades històriques

El poble de Vilademí surt ja referenciat l'any 894 amb la grafia "Villa Amelii". El primer document
on apareix documentada l'església de Sant Esteve de Vilademí amb la grafia "Villa de Amelio"
és en la butlla del papa Benet VIII el 1017 a favor del monestir de Banyoles. L'any 1226 els
delmes del lloc els rebia el vescomte de Rocabertí i senyor de Vilademuls. El s. XIV surt
referenciat als nomenclàtors gironins amb la grafia "Sancti Stephani de Villademilio". A causa
de les invasions de les tropes franceses dels s. XVII-XIX (1657,1694,1795 i 1809) l'església va
quedar molt malmesa. A mitjan s. XVIII es comencen les obres per tornar a alçar l'església a
partir de les poques restes de la primitiva església romànica. L'any 1936 van desaparèixer
totes les imatges i objectes de culte.

Accés

Vilademí. A la carretera de Banyoles a Galliners, just abans d’arribar al poble de Vilavenut, hi
ha un trencall a mà esquerra que ens porta fins al nucli de Vilademí, situat a uns 800 m.

Condició actual

618

Arquitectura religiosa. Església
s. X-XIII i XVIII

VILADEMULS
< ENRERE

Església. Visitable concertat

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

ESGLÉSIA DE SANT JOAN BAPTISTA DE VILADEMULS
Tipologia
Època

Arquitectura religiosa. Església
s. XI i XVI

Descripció

Església d'origen romànic d'una sola nau, co
berta de volta de canó i absis semicircular re
construïda a mitjan s. XVI. La portalada de llinda
d'estil gòticorenaixentista té guardapols motllurat,
acabat amb dos mascarons esquemàtics que
representen un home i una dona. En la llinda de pedra calcària grisa hi ha una inscripció que
commemora la reedificació del temple l'any 1560. Damunt la porta es troba una finestra d'arc
de mig punt. El campanar d´espadanya de dos ulls fou reconvertit posteriorment en campanar
quadrat. A la segona meitat del s. XVIII s'hi va instal·lar un rellotge. L'absis semicircular té
una finestra central de doble esqueixada. Tant l’absis com la nau foren sobrealçats amb un
terrabastall o golfes delimitat per una cornisa motllurada. A l'interior, la volta de canó arrenca
des d'una cornisa de quart de cercle. L'absis semicircular és cobert amb volta de quart d'esfera.
La seva imposta és en cavet, tant a l´interior com a l'exterior. A banda i banda, hi ha dues
petites capelles laterals cobertes amb arc de mig punt. La capella lateral dreta té en el seu
centre una finestra de doble esqueixada i arc de mig punt.

Dades històriques

Ramon Arnau, senyor de Vilademuls, i la seva muller, Eliarda, van edificar dins el castell una
església dedicada a Sant Joan Baptista ("Sancti Johannis de Villa de muls") que l'any 1053 va
ser cedida al bisbe de Girona Berenguer Guifré. El 1279 figura en les “Rationes decimarum”.
L’església fou refeta al s. XVI amb l’aprofitament de l’estructura romànica precedent. En la
porta de l’església s’hi pot llegir: "ORATE PRO INVICEM UT SALVEMINI IA.V.C. / REHEDIFICATUM
FUIT HOC TEMPLUM ANNO DOMINI 1560".

Accés
Condició actual
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ESGLÉSIA DE SANT JULIÀ DE GALLINERS
Tipologia
Època
Descripció

Arquitectura religiosa. Església
s. XVIII
Església d’estil barroc d'una sola nau amb capelles laterals, capçalera pentagonal i volta de
llunetes. La façana a llevant té frontó ondulat, rosassa central i portalada de llinda d'ordre
clàssic, feta de carreus de calcària grisa. A banda i banda de la portalada sobresurten dues
pilastres amb capitell i cornisa motllurada. El campanar del s. XVIII i de planta quadrada
assoleix els tres pisos d'alçada. Les quatre obertures del pis superior són fetes d'arc de mig
punt adovellats. A l'exterior s'aprecia l'alt terrabastall de la nau amb obertures de dintell. Al
costat de migdia hi ha les restes de l'obra romànica, possiblement part del transsepte: una
filada d'opus spicatum i una porta tapiada amb arc de ferradura (s. IX-XI aproximadament). La
capçalera pentagonal té sagristia annexa, amb finestra de llinda gravada (“1777”). A l'interior
la nau és d'estil barroc amb parament policromat que imita filades de carreus. Les capelles
laterals tenen arc de mig punt. Damunt les capelles hi ha una galeria amb obertures simètriques,
també d'arc de mig punt. Cada capella és separada per una pilastra en relleu i coronada amb
motius florals daurats. La volta de llunetes arranca
a partir d'una cornisa motllurada d'estuc,
que imita el marbre. El cor elevat es
troba damunt l'entrada.
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L'església de Sant Julià de Galliners ("Sancti Julianii de Gallinariis") és documentada per
primera vegada el 1202, tot i que existeixen vestigis arquitectònics més antics, possiblement
d'època preromànica. El s. XIII apareix citada diverses vegades en la “Rationes decimarum”.
El 1227 en percebien el seu delme els vescomtes de Rocabertí, senyors de Vilademuls. El 1320
l'església de Sant Julià va segregar-se de la parròquia de Parets d'Empordà, de la qual depenia.
El s. XVIII fou reformada la nau, la capçalera i el campanar. Són nombroses les inscripcions
gravades que recorden l’obra. El 1936 foren destruïts els altars barrocs setcentistes. El 1981
un llamp va destruir elements de la façana i part del campanar.
Nucli urbà. Galliners
Església. Visitable concertat
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ESGLÉSIA DE SANT MARÇAL DE QUARANTELLA
Tipologia
Època
Descripció

Església d'origen romànic d'una sola nau, de volta
de canó, amb absis de planta semicircular. La nau
té una capella i la sagristia afegida a tramuntana.
En la façana de ponent hi destaca la torre campanar
damunt les restes del campanar d'espadanya d'un sol ull. La porta d'entrada es troba a la
façana de migdia. Té arc de mig punt fet de dovelles. Al mateix mur hi ha una sagetera amb
llinda de pedra tallada en forma d'arquet de punt rodó. A tramuntana es diferencia un tram
del parament d'obra romànica respecte a l'alt terrabastall de la nau. Els carreus són poc
escairats. Hi ha un potent contrafort de reforç. En l'absis perdura bona part de l'estructura
romànica. La finestra central, bastant malmesa i tapiada, conserva l'arrancament de l'arc de
dovelles. La cornisa motllurada de l'absis és composta per peces grans de secció de pla i cavet.
A l'interior, els murs mostren un recobriment de pintura mural i elements estucats d'estil
neoclàssic. El retaule va ser construït per l'Escola dels Salesians de Barcelona a principis del
s. XX. La pica baptismal d'estil gòtic té una inscripció gravada de 1619.

Dades històriques

L'església de Sant Marçal de Quarantella és citada per primera vegada el 1097 com una
possessió del monestir benedictí de Sant Esteve de Banyoles. En la butlla del papa Alexandre
III de 1175 es confirma novament la possessió de "Sancti Martialis de Quarantella". El 1224
consta que fou edificada l'església actual. El 1279 un tal Guillem era domer de Sant Marçal
de Quarantella. Els s. XIV i XV l'església tenia un únic altar. A inicis del s. XIX fou aixecada una
torre campanar damunt el campanar d'espadanya originari.

Accés

Sant Marçal de Quarantella. En la carretera de Banyoles a Galliners, s'ha de seguir per un
trencall senyalitzat a mà dreta. Part del camí és asfaltat. A prop de 2 km trobem el veïnat de
Sant Marçal de Quarantella.

Condició actual
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ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ DE TERRADELLES
Tipologia
Època

Arquitectura religiosa. Església
s. XVIII i posteriors

Descripció

Església d'una sola nau, coberta amb volta de llunetes
i
capçalera rectangular amb dues capelles laterals. El
campanar de torre és de planta quadrada amb coberta
a quatre vessants i és decorat amb teules ceràmiques
policromades. Es poden observar els vestigis d'un
campanar més antic en la façana de ponent. La por
talada és a migdia. Té arc de mig punt de dovelles de
pedra sorrenca. Damunt la porta hi ha una fornícula
sense imatge. A l'interior, la nau és coberta amb volta
de llunetes, que arranca des d'una cornisa motllurada.
Cada tram de la nau és separat per un arc toral. Perduren les restes de l'antic arc del cor. Una
fornícula lateral, amb petxina en relleu, conté la imatge de Sant Andreu. La porta de la sagristia
té una inscripció amb data de “1730”.

Dades històriques

El 1279 es té constància a Terradelles d'una parròquia dedicada a Sant Martí de Tous. El temple
actual, però, hauria estat edificat el s. XVIII amb reformes posteriors. Es poden apreciar vestigis
arquitectònics més antics. Els elements litúrgics més antics conservats en el seu interior són
una pica baptismal d'estil gòtic, dos bordons de plata i un encenser. El retaule és d'estil barroc
de l’any 1950 i la imatge de Sant Andreu, de factura popular, es trobava a l'antiga església
romànica de Sant Andreu del Vilar.

Accés
Condició actual
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ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ D'OLLERS
Tipologia
Època
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Arquitectura religiosa. Església
s. XI-XVIII

Descripció

L'església de Sant Martí d'Ollers ha sofert moltes modificacions i ampliacions al llarg de la
seva història. És de petites dimensions amb una sola nau de planta rectangular i absis
semicircular. Al mur de migdia es troba l'actual porta d'entrada, quadrangular amb llinda
monolítica de pedra calcària. Sobre la llinda hi ha un mosaic amb la figura de Sant Narcís
(“1754”). La porta conserva restes del forrellat de forja d'estil romànic. A l'exterior de l'absis
s'observen les diverses èpoques de construcció, de les quals destaca l'ampliació en alçada.
Resten encara dues lesenes d'estil romànic, de la primera època de construcció. El campanar,
adossat al mur de ponent, és de planta quadrangular amb una obertura d’arc de punt rodó a
cada costat i cobert amb un cos piramidal amb merlets a la cornisa. Adossat al campanar hi
ha un altre cos constructiu de planta rectangular identificable com les restes d’una fortificació
medieval. Aquesta construcció feta de carreus presenta dues espitlleres i una porta d'arc
rebaixat. A l’interior, la nau de l’església està coberta amb volta de canó reforçada per un arc
toral. Al costat de ponent
es conserva una porta d'arc
de mig punt que possible
ment fou la primitiva porta
de l'església.

Dades històriques

El primer document que ens parla de la "villa de Ollers" data de l'any 1017. El lloc era propietat
del monestir de Banyoles i l'església no surt referenciada. La primera referència documental
de l'església data de l'any 1049, "Sancti Martini de Olers". El 1272 Dalmau de Rocabertí, senyor
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de Vilademuls, rebia els delmes d'Ollers; el 1329 els rebia Huguet d'Espasens, i el 1703 el
marquès del castell de dos Rius. El 1363 la parròquia d'Ollers estava servida per dos clergues,
un sagristà curat i un domer. En aquesta mateixa data hi ha un incendi a l'església i desapareixen
tots els llibres i imatges religioses. De la història d'aquesta església cal destacar l'estada de
Mn. Baldiri Reixach durant els anys 1730 a 1781. En aquesta època es fan les principals reformes
de l'església i se li dóna l'aspecte actual.
Accés
Condició actual
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Ollers. Pl. Joaquim Mercader. Un cop passat el nucli de Vilavenut, a la carretera local de
Banyoles a Galliners, hi ha el trencall d'Ollers a mà esquerra de la carretera.
Església. Visitable concertat

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

VILADEMULS

ÍNDEX

625

< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

ESGLÉSIA DE SANT SADURNÍ DE VILAFRESER
Tipologia
Època
Descripció

Església d'origen romànic d'una sola nau, coberta de volta apuntada amb llunetes i capçalera
pentagonal. La torre campanar es troba en la banda de ponent i té coberta piramidal. La
portalada lateral, a migdia, és d'obra romànica. Té arc de mig punt de dovelles resseguit per
guardapols. En la façana sud sobresurten alguns contraforts laterals que contraresten els arcs
ogivals de la nau. A tocar la portalada es conserva un interessant arc apuntat de dovelles amb
impostes motllurades. A l'interior, la nau mostra un cor elevat i capelles laterals amb volta
de creueria a tramuntana. La capçalera barroca és de cinc costats amb volta lobulada. Els arcs
torals de la nau són ogivals amb dovelles ben tallades i bisellades. Els arcs es sustenten
damunt pilastres motllurades amb capitells.

Dades històriques

A mitjan s. XI tenim referència de l'església de Sant Sadurní de Vilafreser. El 1175 se sap que
un tal Guillem era domer de "sancti Saturnini de Villafredaria". El 1359 en el cens ordenat pel
rei Pere III el Cerimoniós apareix la parròquia de Vilafreser amb tres focs aloers i 17 d'església.
Se sap que el 1656 era rector de la parròquia de Vilafreser el Rev. Joan Prim, que participà en
la processó de rogatives a l'estany de Banyoles amb motiu d'una espantosa sequera. El 1795
Mn. Salvador Vidal, rector de Vilafreser, ens descriu que la rectoria de Vilafreser fou cremada
la nit del 20 a 21 de novembre de 1794.

Accés
Condició actual
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ESGLÉSIA DE SANTA LLOGAIA DE PARETS D'EMPORDÀ
Tipologia
Època

Arquitectura religiosa. Església
s. XVIII

Descripció

Església de planta rectangular amb absis poligonal a llevant. A la façana principal hi ha la porta
d'entrada d'una gran senzillesa; és de forma rectangular amb llinda monolítica i carreus de
descàrrega bisellats. En el mateix eix de simetria hi ha un petit rosetó. A l'angle sud-est de la
façana principal sobresurt el campanar de forma quadrangular amb una finestra d'arc de mig
punt a cada costat i coronat per un cos piramidal. Al mur de migdia hi ha adossat el petit cementiri.
Del mur de tramuntana sobresurt la capella lateral. Els murs són de maçoneria amb còdols de
rius. L'interior de l'església és d’estil neoclàssic. Als peus de l'església hi ha el cor i s'obren
petites capelles amb arcs de mig punt als murs laterals. Destaca la "capella fonda" al mur de
l'epístola. L'església està coberta amb volta de canó amb llunetes; reforça la volta tres arcs
torals. Tot plegat descansa sobre la imposta motllurada que recorre al llarg de la nau.

Dades històriques

El lloc de Parets apareix documentalment per primera vegada en el precepte del rei Odó l'any
889. La grafia utilitzada és "Parietes". En el testament del clergue Adalbert, del 29 de setembre
del 958, deixa al seu germà Sunifred la "domus Sancte Leocadie". Cal recordar que Adalbert
fou un dels protagonistes de la revolta d'un sector de la noblesa contra el comtat de Besalú.
La primitiva església romànica fou destruïda per les tropes franceses. La reconstrucció de
l'església es realitza durant els s. XVIII i XIX, en la qual es capgira l'orientació.

Accés
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ESGLÉSIA DE SANTA MARIA D’OLIVES
Tipologia
Època

628

Arquitectura religiosa. Església
s. XII-XVIII

Descripció

L'església de Santa Maria, orientada a llevant,
és de planta rectangular coberta amb un teulat
a dos vessants i amb un absis semioctogonal.
Al costat de tramuntana hi ha l'antiga rectoria,
abans priorat. Al costat nord hi ha la sagristia.
Els carreus de l’obra són de pedra irregular.
Damunt la nau hi ha un terrabastall. S'entra a
l'església a través d'una porta lateral de dintell
arquejat. A l’interior al mur de ponent es pot
veure l'antiga porta d'accés a la rectoria; encara
s’entreveuen les restes de l’arc rebaixat. A cada costat de la nau hi ha una petita capella lateral
precedida d’un arc de mig punt motllurat. La nau és amb volta de canó amb llunetes, i l'absis
també mostra una coberta de llunetes i nervis motllurats que acaben amb una clau de volta
figurada. Destaca una imposta motllurada dessota la volta de canó. Al mur de ponent es
conserva una interessant pica baptismal romànica amb les figures esculpides en relleu d’un
orant amb els braços alçats i de dos caps. Possiblement pertanyia a la primitiva església
romànica. També es pot veure una urna sepulcral de l’any 1297 del senyor i batlle de la torre
de Monell. A l’altar destaca una escultura gòtica de marbre d’un àngel (s. XIV).

Dades històriques

En el lloc existia una antiga església i l’any 1197 es transforma en un priorat de canonges
agustinians. Aquesta comunitat era reduïda. Durant el s. XV es té constància de l’existència
de dos altars, l’altar major de Santa Maria i un altar dedicat a “Sant Jaume el Major". A finals
d’aquest mateix segle els priors no hi residien. L’any 1592 fou secularitzada com les altres
canòniques agustinianes existents a Catalunya. El 1606 l’església va tornar a dependre de la
seu de Girona. El s. XVIII el temple va ser molt transformat. Les obres són d’estil barroc i li
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van donar l’aspecte que té actualment. L’església de Santa Maria d’Olives tenia un retaule dedicat
a Santa Úrsula (1520-1525), dividit en onze quadres, i, a la taula central, hi havia la imatge de la
santa. El 1936 es va destruir el retaule però se’n va conservar la taula central amb la imatge de
Santa Úrsula.

Accés

Condició actual

< ENRERE

Olives. A la carretera de Sant Esteve de Guialbes, hi ha un trencall a mà dreta que porta a
Olives. Primer s’arriba al veïnat de Dalt, i després al veïnat de Baix on hi ha l’església de Santa
Maria.
Església. Visitable concertat
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ESGLÉSIA DE SANTA MARIA D'ORFES
Tipologia
Època

Descripció

Església d’estil barroc, de planta rectangular, amb capelles obertes als murs laterals i absis
poligonal. Adossada a la façana, hi ha la torre campanar de planta quadrangular acabada amb
una balustrada de pedra. A la façana principal destaca la porta d'entrada rectangular amb
pilastres estriades. Corona la porta un frontó partit, on es sobreposa una fornícula, sense
imatge, amb un altre frontó més petit amb cartel·la (“1765”) i petxina en relleu. Sobre l'eix de
la porta hi ha un rosetó. Destaca en un dels angles del teulat una antiga gàrgola. A la façana
queden restes de l'antic arrebossat on hi ha un esgrafiat imitant carreus. L'interior està cobert
amb volta de canó amb llunetes i arcs torals. A cada costat de la nau hi ha capelles laterals
precedides d’un arc de mig punt. A la part superior es troba una tribuna. La sagristia està
coberta amb volta d’aresta i arcs torals.

Dades històriques

La primera referència documentada de l'església de Santa Maria d'Orfes data de l'any 1146.
El 1155 la trobem referenciada amb la grafia "Santa Maria de Orphanis". La parròquia forma
part de l'ardiaconat de Besalú fins al s. XVIII. Tipològicament és semblant a l'església del
monestir de Sant Esteve de Banyoles o l’església parroquial de Sant Julià de Galliners.

Accés
Condició actual
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Arquitectura religiosa. Església
s. XVIII

VILADEMULS
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Nucli urbà. Orfes
Església. Visitable concertat

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE VILAMARÍ
Tipologia
Època

Arquitectura religiosa. Església
s. XII-XVIII

Descripció

Església d'origen romànic d'una sola nau, coberta
de volta amb llunetes i absis semicircular de grans
dimensions. La nau és sobrealçada amb un alt
terrabastall i consta de capelles laterals i sagristia
afegida. La façana principal conserva restes de
l'obra romànica, el parament de carreus, part del
finestral de doble esqueixada amb doble solc de
mitjacanya i arc de dovelles ben tallades. La por
talada i la rosassa són d'estil neoclàssic. És feta
de pedra calcària grisa amb llinda de tres peces.
Damunt hi ha un nínxol de petxina amb l'any gravat
(“1787”). A la nau de migdia ha perdurat l'arquivolta
i les impostes de la portalada romànica. L'arquivolta
és prominent de secció de pla i cavet i està decorada a base de relleus en forma de boles o
semiesferes. El terrabastall té espitlleres. El ràfec del teulat és pintat amb blanc i vermell
amb símbols decoratius o bé en algun cas protectius. El fris arrebossat conté una interessant
inscripció pintada, en part llegible. La torre campanar de planta quadrada té tres pisos d'alçada
i coberta a quatre vessants. La base és d'obra romànica i feta de carreus ben tallats. A l'interior
conserva les voltes de cada pis. La nau a l'interior és d'estil neoclàssic. La volta de llunetes
arrenca des d'un llarg fris corredís motllurat.

Dades històriques

No es té constància de la data exacta de consagració d'aquest temple. L'església apareix
esmentada el 30 de setembre del 1269 en relació amb la venda feta per Ermessenda de Vilamarí
a Berenguer de Pujals d'un cens que percebia en el lloc anomenat “Coma de Guilla” de la
parròquia de Santa Maria de Vilamarí. El s. XIII és citada en les “Rationes decimarum” i en
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el Llibre verd de la seu de Girona de l'any 1362. El s. XIV tenia 3 clergues i un altar dedicat a
Santa Maria. L'església fou reconstruïda el s. XVII reaprofità l'estructura del temple romànic.
El 1689 fou beneïda. En la segona meitat del s. XVIII fou construïda una nova sagristia i finalitzada
la portalada d'estil neoclàssic.
Accés
Condició actual
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Nucli urbà. Vilamarí
Església. Visitable concertat
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RECTORIA D’OLIVES
Tipologia
Època

Descripció

Arquitectura religiosa. Rectoria
s. XII-XVIII

Edifici d’origen medieval de planta rectangular, amb planta i dos pisos amb el teulat a dos
vessants. L’estructura d’aquest edifici respon a les reformes que es van realitzar al s. XVIII;
es veuen les dates damunt les llindes de dues finestres a la façana d’entrada ("1722" i "1732").
A aquesta façana de ponent hi ha un gran portal d’entrada d’arc de mig punt format per grans
dovelles ben tallades; al damunt, una fornícula amb arc de punt rodó actualment amb la imatge
de la Verge. La resta d’obertures són amb llinda de pedra. Resulta evident la reutilització
d’elements arquitectònics en l’obra. Part de l’estructura mostra indicis d’època medieval.

Dades històriques

El priorat agustinià de Santa Maria d’Olives va ser fundat el 1197. El seu primer prior fundador
fou Bernat Negrell. La comunitat sempre va ser reduïda; així, el 1314 hi havia un prior i quatre
canonges. L’actual rectoria antigament hauria format part de les dependències del priorat. El
priorat d’Olives tenia domini directe sobre el castell de Turris Durris, avui desaparegut. El 1592
Climent VIII va secularitzar totes les canòniques agustinianes de Catalunya. Més endavant va
passar a ser rectoria i actualment és una casa particular.

Accés

Olives. Sortint de Sant Esteve de Guialbes, en direcció sud, a 1,5 hi ha un trencall a mà dreta
que porta al nucli d'Olives. Cal deixar el veïnat de Dalt, a mà esquerra, i continuar fins al veïnat
de Baix.

Condició actual
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Habitatge. Visitable només exterior
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CREU DE CAN GAI
Tipologia
Època

Descripció

La creu està formada per un pedestal esglaonat sobre el qual descansa el basament de secció
quadrada. En el basament, hi ha amb relleu l'escut amb un gall (símbol de Crist) i la data de
construcció de la creu "1606". Sobre el pedestal hi ha la columna circular coronada amb la
creu de ferro. La columna i el basament és de pedra monolítica de Girona.

Dades històriques

La creu de Can Gai, que és com s'anomena la creu de terme d'Orfes, data del s. XVI. En les
creus és on antigament es beneïa el terme el dia 3 de maig, festa de la Santa Creu. També era
punt de sortida per a les processons. L'any 1936 la creu fou parcialment destruïda. Es col·loca,
anys més tard, una creu de ferro i les restes de la creu originària d’estil gòtic es traslladen al
Museu d'Art de Girona on es conserven actualment.

Accés
Condició actual
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Element constructiu. Creu de terme
s. XVI-XVII

VILADEMULS
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Nucli urbà. Orfes
Element patrimonial. Visitable
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CREU DE TERME D’OLLERS
Tipologia
Època

Element constructiu. Creu de terme
1602

Descripció

La creu de terme d'Ollers està composta per una base, un bust, un capitell i la creu pròpiament
dita. El material de tots els elements és de pedra calcària. La base és quadrangular sobre la
qual es col·loca el bust, també de secció quadrada amb els angles bisellats. El capitell està
decorat amb petites motllures. La base de la creu és trapezoïdal; al costat de ponent es troba
inscrita la data de construcció (“SEBASTIA M 1602”). La creu presenta un relleu a cada costat;
a llevant, un crist crucificat, i a ponent, les restes del que hauria estat la Verge amb el Nen a
coll.

Dades històriques

Les creus eren posades com a fites en les entrades dels pobles, en les cruïlles de camins, a
la porta de l'església, en carrers, places o castells. Sovint marcaven el límit territorial d'una
església o d'un cenobi. Des de l'alta edat mitjana la marca de la creu delimitava el terme de
la parròquia. Com a element visible, han sofert accidents i destruccions, i tot sovint han estat
reconstruïdes al llarg de la història. Presidien el pas per les processons, les celebracions
litúrgiques, les trobades i les festivitats, etc.

Accés
Condició actual
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Nucli urbà. Ollers. Davant la mateixa església de Sant Martí, a peu de camí.
Element patrimonial. Visitable
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ELS DECIMARS
Tipologia
Època
Descripció

Element constructiu. Decimar
s. XVII-XVIII (aproximada)
En el municipi de Vilademuls es coneix fins avui un conjunt de tres decimars o pedres termeneres,
les quals es troben estratègicament col·locades sobre terrenys particulars i que feien la funció
de delimitar els termes parroquials de Sant Esteve de Guialbes, Olives i Vilamarí per tal de
deixar establert en quina parròquia havien de pagar els delmes els veïns (el delmari).
1. Decimar de Cal Guillot (100x42x23 cm).
Inscripcions: una cara “Decimar de Sant Esteve” i l’altra cara “Decimar Olivas”.
2. Decimar de Can Pi (75x42x22 cm).
Inscripcions: una cara “Decimar de Olivas” i l’altra cara “Decimar ? de Vilamarí”.
3. Decimar del bosc de Can Vicens (120x42x21 cm).
Inscripcions: una cara “Decimar de Olivas” i l’altra cara, poc visible, només es llegeix
“... eva”.

Dades històriques

636

VILADEMULS
< ENRERE

El delme, la desena part dels productes o dels rendiments que produïa la terra, fou un tribut
destinat al clergat del qual ja es té constància des de l’antiguitat i el període alt medieval. En
les parròquies del Pla de l’Estany era habitual el cobrament de delmes de l’església en època
medieval i moderna. Els delmes, amb diferents tipus i formes d’aplicació, es va mantenir vigent
al llarg dels segles fins l’any 1841, que per llei va ser anul·lat. Els decimars del terme de
Vilademuls podrien correspondre als segles XVII o XVIII, quan l’obligació fiscal d’aportar el
delme en les parròquies encara era vigent entre les famílies camperoles i els masos. La paraula
decimar, segons el diccionari Alcover-Moll, té el seu origen en el llatí medieval “decimariu”.
La derivació cap al català culte hauria donat el mot decimar, que trobem esculpit en aquestes
pedres termeneres localitzades a Vilademuls.

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

< ENRERE

ENDAVANT >

MAPA COMARCAL

CERCA

ÍNDEX

- +

Accés

Després d’haver passat el poble de Sant Esteve de Guialbes en direcció a la N-II trobarem un
indicador a mà dreta que ens informa per anar a Sant Mer. Hem d’agafar aquest camí per anar
fins al mas de Cal Guillot, a uns 1.300 m de l’encreuament.La gent d’aquesta casa ens podrà
acabar d’orientar per poder arribar a peu fins als decimars.

Condició actual

Visitables (amb autorització privada). Formen part de propietats privades, per tant només són
visitables amb l’autorització dels seus propietaris.
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MOLÍ DE VENT DE MAS ALBA
Tipologia
Època

Descripció

Molí de vent format per un pilar de totxo de planta octogonal amb pilastres que sobresurten
en les seves arestes. Les vuit cares del pilar mostren alineats en vertical diversos ulls de bou.
Els totxos de l’obra mesuren 14 cm de llargària. La base del molí és quadrada, on es troba el
pou d'aigua. Damunt del pilar hi ha el dipòsit de planta circular. És sostingut per vuit mènsules
de perfil curvilini que arranquen des de les pilastres. El molí de paletes policromades s'aguanta
damunt d'una estructura metàl·lica.

Dades històriques

El molí de vent tenia la funció de bombar l'aigua des del fons del pou fins al dipòsit superior.
Aquesta tipologia de molí va gaudir d'un bon acolliment en les terres de regadiu de l'Empordà.

Accés
Condició actual

638

Arquitectura civil. Molí de vent
s. XIX-XX (aproximada)

VILADEMULS
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Nucli urbà. Terradelles
Molí. Visitable
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ORATORI DE CAN GUAPANOIA / ORATORI DE CALL
Tipologia
Època

Element constructiu. Oratori
s. XVIII

Descripció

Oratori de base quadrada format per dues grans peces de pedra calcària i coronat per una
creu. La base quadrada (54 x 54 cm) té una alçada de 130 cm. És bastida amb pedra irregular
lligada amb ciment. Damunt la base hi ha la pedra de l'oratori, feta de dues peces. És tallada
amb forma de nínxol (35 x 30 cm), on es col·locava la imatge, ara desapareguda. En la cara
lateral hi ha una inscripció de l'any “1707”. La creu és assentada damunt un gran bloc de
pedra. Mesura prop de 75 cm d'alçada i en el seu frontal té figurada en relleu la imatge de
Crist, de factura tosca i esquemàtica.

Dades històriques

Els oratoris solen trobar-se ubicats en proximitat als camins o llocs de pas. Eren així punts
de reunió de les processons dels feligresos per comunir les tempestes o les males collites.
Aquest oratori fou enderrocat la nit del 8 de febrer de 1939, just abans de l'arribada de l'exèrcit
nacional durant la Guerra Civil (1936-1939). Ha estat reconstruït.

Accés

Element disseminat. Vilademuls. En la carretera de Vilademuls a Terradelles, s'ha d'agafar
un trencall senyalitzat en direcció al cementiri de Vilademuls. A 900 m hi ha un camí de terra
que condueix fins a Can Guapanoia. L' oratori és a 200 m al bell mig d’un camp.

Condició actual

< ENRERE

Element patrimonial. Visitable
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ORATORI DE CAN PUIG
Tipologia
Època

Descripció

El petit oratori de Can Puig està estructurat amb una base circular, formada per antigues
pedres de molí, i una pilastra de carreus sobre la qual reposa el petit templet, on antigament
hi hauria hagut una imatge religiosa. Al costat de ponent hi ha una reixa per poder veure el
sant. Corona l'oratori un cos piramidal.

Dades històriques

L'oratori fou construït l'any 1691 per Miquel Puig, tal com indica la inscripció que trobem a la
llinda: " M HA MIQUEL PUIG A FET FER LO PNT ORATORI VVYA 21 FABRER 1691".

Accés

Vilademí. Després del veïnat d'en Deri, a la carretera de Banyoles a Galliners, hi ha un trencall
degudament indicat, que condueix fins al poble de Vilademí. A 300 m es troba l'oratori de Can
Puig just abans del petit nucli de Vilademí.

Condició actual

640

Element constructiu. Oratori
1691

VILADEMULS
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Element patrimonial. Visitable
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ORATORI DE CAN VIDAL
Tipologia
Època

Element constructiu. Oratori
1572

Descripció

Oratori que té com a base una peanya de planta quadrada amb motllures a la part superior;
a partir d'aquí hi ha una columna de secció quadrada amb els angles retallats i al damunt la
inscripció de l'oratori que pertany a l'any 1572. A sobre la columna, una fornícula rectangular
amb la imatge d’una Verge; corona l'oratori una creu.

Dades històriques

La ubicació de l'oratori no és al seu lloc original. Antigament estava situat on ara hi ha la
carretera de Sant Esteve de Guialbes. En fer obres a la carretera es va trobar una llosa que
antigament havia estat el basament de l'oratori. Durant la Guerra Civil es va destrossar part
de l'oratori. Té una inscripció on es pot llegir: “Pere Vidal de S. Estebe, G. Antonia Compta
m’han feta a 22 de abril l’any 1572”. Posteriorment es va decidir tornar a construir una base
on posar-hi la part de l'oratori que es conservava i la seva nova estructura. La ubicació actual
és davant de Can Vidal. Antigament s'hi solia anar a resar el rosari.

Accés
Condició actual
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Nucli urbà. Sant Esteve de Guialbes. Es troba davant mateix de Can Vidal.
Element patrimonial. Visitable
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POU DE GLAÇ DE VILAMARÍ
Tipologia
Època

Descripció

Pou de glaç de dipòsit circular ampli excavat en el subsòl amb mur perimetral de pedra de
notable gruix. Té la seva coberta semiesfèrica esfondrada. La part superior del pou ha
desaparegut i no es documenta cap mena d'obertura d'accés. El mur perimetral és bastit amb
pedra petita o mitjana, arrodonida i irregular, ben lligada amb morter de calç.

Dades històriques

Els pous de glaç foren usats per emmagatzemar gel o glaç aconseguit durant l'hivern. Els
blocs de gel que contenia el pou eren serrats de les geleres, generalment situades prop d'un
curs fluvial. Eren cuidadosament col.locats al fons del dipòsit i separats per capes de terra,
branques o palla que complien un funció aïllant. El pou era segellat hermèticament un cop el
dipòsit es trobava ple, per tal de mantenir una temperatura baixa a l'interior.

Accés

Element disseminat. Vilamarí. Al poble de Vilamarí, en direcció a Orriols, hem d'agafar un
trencall senyalitzat en direcció a Can Vicens i el veïnat de Vilauberí a 900 m. Des d'aquí surt
un camí sense asfaltar fins a Can Rossinyol, situada a 500 m. Un camí sense asfaltar porta fins
al rec de Can Bombo i el pou de glaç, a 450 m.

Condició actual
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Element constructiu. Pou de glaç
s. XVII-XIX
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En desús. Visitable
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Absis. Construcció que s’obre al fons de la nau central,
de planta semicircular, i coberta de volta de quart d’esfera.
L’absis també pot ser de planta poligonal. L’absidiola
correspon a una construcció més petita i secundària,
situada en els laterals o de forma radial a l’absis principal.
Ampit. Part baixa i plana de la finestra que permet recolzar-s’hi per mirar a l’exterior. L’ampit sol ser una peça
de pedra llisa, motllurada o bé decorada.
Arc apuntat. Arc format per dos arcs de circumferència
que es tallen al vèrtex formant un angle curvilini en la
clau. Sol ser habitual en l’arquitectura gòtica. També és
anomenat arc ogival.
Arc carpanell. Arc integrat per tres, cinc o més segments
d’arc de circumferència. El perfil que descriu generalment
és rebaixat, de forma semblant a una el·lipse.
Arc conopial. Arc amb una característica forma de casc
de vaixell invertit. Consta de quatre centres, dos interiors
i dos exteriors, que originen dos quarts de circumferència
còncaus, a la part inferior, i dos quarts de circumferència
convexes a la part superior units al centre de la clau. És
un arc molt emprat en l’estil gòtic. Sovint es pot veure
aquest arc (o arquet) en relleu en una llinda de pedra.
Arc de ferradura. Es tracta de l’arc de mig punt de més
de mitja circumferència, és a dir, ultrapassat, amb el
centre situat damunt la línia d’arrencada. És característic
de l’arquitectura islàmica, però també se’n poden trobar
exemples en l’arquitectura pre-romànica.
Arc de mig punt. Equivalent a mitja circumferència, té un
únic centre a la línia d’arrencada. La seva projecció lineal
en l’espai genera la volta de canó freqüentment utilitzada
en l’arquitectura romànica. Anomenat també arc de punt
rodó.
Arc escarser. Arc rebaixat de dovelles que té un punt
d’arc situat sota la línia d’arrencada.
Arc lobulat. Aquest arc mostra diversos segments de
lòbuls petits o de petits arcs de cercle. Segons el nombre
de lòbuls, l’arc pot anomenar-se trilobulat o trevolat,
quinquelobulat o polilobulat.
Arc rebaixat. És l’arc la línia de fletxa del qual és inferior
a la meitat de la llum o amplada de l’arc. És un arc de
perfil curvilini inferior a la mitja circum-ferència.
Arc toral. Arc disposat en sentit transversal en la llargària
de la nau i que, en les voltes de canó, és un reforç de la
volta. Tipologia d’arc habitual en l’arquitectura romànica.
Arc triomfal. Arc construït a l’interior de les esglésies,
marcant la separació entre la nau principal i el presbiteri.
Arc típic de l’arquitectura romànica.
Arcuació llombarda. Sèrie d’arcs cecs de pedra disposats
en un mateix pla com a motiu decoratiu a manera de
faixes. Es poden trobar aplicats en la part alta de certes
construccions d’estil romànic. A vegades els arcs són
oberts a manera de petits nínxols o galeries. Aquesta
solució arquitectònica fou desenvolupada a la Llombardia
(Itàlia) i es va difondre arreu d’Europa durant l’època
romànica.
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Badiu. Arcada oberta en les golfes de la casa de pagès i
per la qual entren l'herba i altres productes agrícoles
que hi han d'estar emmagatzemats. Terme usat al nord
est de Catalunya.
Baix relleu. Escultura en relleu en què les figures o
motius decoratius surten molt poc del pla general.
Balustrada. Barana que descansa damunt una renglera
de balustres, és a dir, les columnetes tornejades o bé
adornades amb motllures.
Bandes llombardes. Pilastres verticals de pedra llisa en
relleu que estan unides a la part superior mitjançant una
arcuació llombarda. Motiu decoratiu característic de la
l’arquitectura romànica de la Llombardia (Itàlia). També
reben el nom de lesenes llombardes.
Banqueta. Escaló que es forma en assentar una paret en
una base o fonament. També es pot identificar com a
sòcol.
Barri. En l’arquitectura tradicional, l’espai tancat de paret
davant la façana principal de les masies.
Batent. Cadascuna de les parts mòbils d'una porta o
d'una finestra.
Bisellar. Operació de xamfranar els cantells d’un vidre,
fusta o pedra. Es tracta de fer la vora tallada obliquament,
tot sovint per tal d’eliminar una aresta massa pronunciada.
Bossell. Motllura convexa de secció semicilíndrica. La
motllura de mig bossell correspon a la meitat d’una
circumferència, mentre que la motllura d’un quart de
bossell és la quarta part d’una circumfe-rència.
Brancal. Cadascun dels dos costats d’un portal o d’una
finestra. En les masies, els brancals solen ser un conjunt
de pedres sobreposades, i sobre els quals descansa la
llinda.
Broc. Com a element constructiu, bec o canó d’una font
des d’on brolla l’aigua.
Brocal. Barana de pedra o d’obra que forma el coll d’una
cisterna o d’un pou.
Bust. Representació d’una figura humana que comprèn
el cap, el coll, l’espatlla i l’inici dels braços i del pit.
Capçalera. Part principal de l’església, entre el creuer i
l’extrem posterior, on normalment es situa l’absis i el
presbiteri.
Cabanya. En les masies catalanes, és una construcció
coberta situada davant una casa de pagès, sovint dins o
prop de l’era, destinada a usos del treball del camp.
Cairat. Biga petita de la teulada que en l’arquitectura
tradicional és de fusta.
Campanar d’espadanya. Campanar de l’església que no
té forma de torre, sinó que és format per una prolongació
d’una paret, generalment a la façana principal, amb les
corresponents obertures o arcs per col·locar-hi les cam
panes. També s’anomena campanar de cadireta.
Carena. Biga llarga que forma l’aresta superior d’una
teulada de dues vessants.
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Cassetó. Compartiment buit de forma quadrada, poligonal
o polièdrica que ajuntats formen part de l’enteixinat que
ornamenta el sostre de sales. Aquests solen ser motllurats
i ricament decorats.
Cavet. Motllura còncava de quart de cercle o mitjacanya.
Cimbori. Petita cúpula de planta quadrada, poligonal o
circular que sobresurt per damunt de la teulada d’un
edifici per donar claror a l’interior. En l’arqui-tectura
religiosa el cimbori és damunt del creuer de l’església.
Cisellar. Gravar o tallar la pedra; treball de la pedra amb
el cisell.
Columna. Element arquitectònic de forma cilíndrica que
serveix com a suport a les parts superiors d’una cons
trucció, al mateix temps que s’empra com a element
decoratiu. La columna està composta de ba-se, fust i
capitell. Pot tenir diverses tipologies: columna toscana,
dòrica, jònica, coríntia, salomònica, etc.
Contrafort. Massís o paret de pedra adossat a la part
exterior d’una construcció, que actua com a reforç contra
la pressió lateral.
Cor. Lloc de l’església destinat als cantors, a resar i cantar
l’ofici diví. Antigament situat en el presbiteri, en època
barroca el cor i la tribuna de l’orgue es situa en un pis (cor
superior), a l‘inici de la nau i afrontant amb el presbiteri.
Cornisa. Cos volat, fet de pedra o fusta o d’altre material,
que serveix de coronament a un edifici o la part superior
d’una construcció. Les cornises poden ser amb motllures
o bé llises.
Crater. Gran vas grec de terrissa de dues nanses, en
origen destinat a mesclar aigua i vi, i emprat fins a
l’actualitat com a element decoratiu en l’art i l’arquitectura.
Crugia. Espai delimitat entre dues parets mestres d’una
casa o masia. Les masies poden ser estructurades i
distribuïdes en diverses crugies o cossos.
Cul de llàntia. Peça arquitectònica, similar a la cartel-la,
que serveix de suport a l’arrencament d’un arc. Aquests
solen ser figurats i decorats.
Cúpula. Volta hemiesfèrica o semiel·líptica que cobreix
generalment un espai de planta quadrada, circular o
poligonal. La cúpula sol descansar damunt d’un tambor;
al centre de la cúpula hi sol ser el llanternó o petit cimbori
com a entrada de llum.
Cupulí. Petit cimbori de forma prismàtica o cilíndrica que
es construeix al cim d’una cúpula com a coronament.
Dent de serra. Ornamentació en angles entrants i sortints
juxtaposats alternativament. Decoració molt freqüent en
l’arquitectura romànica.
Dentelló. Element decoratiu en forma de petit paral·lelepípede i col·locat en filera deixant entre ells un espai buit.
El guarnit de dentellons arrenglerats formen els dentellats
que decoren les cornises d’edificis. Els dentellons els
podem trobar, per exemple, en l’arquitectura clàssica i
romànica.
Dovella. Cada una de les peces de pedra picades en forma
de cunya que disposades radialment, formen els arcs i
les voltes.
Eixida. Espai obert, sovint descobert, a la part posterior
o lateral de les cases, i que aplega diferents usos.
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Embigat. Conjunt de les bigues que formen un sostre o
sostenen una coberta d’una casa.
Empedrar. Pavimentar llambordes, lloses o altres pedres
en un espai o superfície.
Encavallada. Armadura de forma triangular, generalment
de fusta, formada per un conjunt de bigues travades que
serveixen de sosteniment a la teulada de dos vessants.
Entaulament. Cornisament d’ordre clàssic que es correspon d’arquitrau, fris i cornisa.
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Enteixinat. Conjunt de bigues entrecreuades que formen
cassetons quadrats o poligonals. Els enteixinats, gene
ralment de fusta o d’altres materials, com el guix, poden
presentar motllures, elements decoratius o bé poden ser
pintats.
Entresolat. Part superior d’un mateix espai en què el
sostre té una certa altura per dividir-lo en dos nivells.
Era. En les masies i cases de pagès, espai de terra apla
nada, empedrat o enrajolat destinat a fer-hi les funcions
del camp. L’era de les masies sol ubicar-se davant la
façana principal.
Escairar. Funció de quadrejar o esquadrar, és a dir, tallar
o picar una peça o pedra de tal manera que formi angles
rectes.
Esgrafiat. Decoració o dibuix traçat amb un punxó (grafit)
damunt el parament d’una paret revestida amb dues o
més capes d’estuc. El punxó s’empra per rebaixar i rascar
el traç dels dibuixos preparatoris, deixant al descobert
les capes inferiors.
Espitllera. Obertura molt estreta i vertical feta en un mur.
La seva funció pot ser diversa, com per exemple militar,
d’observació o bé de ventilació.
Estria. Solc en forma de mitjacanya que trobem com a
motiu decoratiu, com per exemple en el fust d’algunes
columnes i pilastres. La columna s’anomena columna
estriada.
Estuc. Revestiment decoratiu aplicat en els murs que
proporciona en general una superfície llisa i lluent. L’estuc
és una mescla de guix o calç i pols de marbre emprat
per decorar parets, fer motllures i altres treballs
arquitectònics. Un cop assecat i endurit, l’estuc pot ser
pintat o daurat.
Festejador. Banc de pedra col·locat a cada costat de la
finestra, en la cara interior i en el gruix de la paret.
Finestra adovellada. Finestra que és rematada per un
arc de dovelles, generalment de pedra. En el cas d’una
porta, rep el nom de porta adovellada.
Finestra coronella. Finestra composta per dos o tres arcs
que descansen damunt de columnetes amb capitell. Els
arcs solen ser semicirculars o bé apuntats. Generalment
aquest tipus de finestra es troba en l’arquitectura romànica
i gòtica.
Finestra de doble esqueixada. Finestra practicada en un
mur gruixut que presenta una disminució progressiva i
regular de la llum d'una obertura, de fora a dins i també
de dins a fora, en el cas concret de la finestra de doble
esqueixada. És una tipologia característica de
l’arquitectura romànica.
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Finestra balconera. Finestra que s’obre fins al terra, però
té una barana de ferro o una balustrada que li fa
d’ampitador.
Finestra geminada. Finestra doble amb columna o pilas
tra central. Aquesta tipologia de finestra és freqüent en
l’arquitectura medieval.
Finestra tríforada. Finestra formada per tres obertures
separades entre elles per pilastres o columnetes.
Fornícula. Buit deixat en el gruix d’una paret com a
decoració o per emplaçar-hi una estàtua o peça. Gene
ralment les fornícules són coronades per un arc de punt
rodó. També rep el nom de nínxol.
Forrellat. Passador de ferro per tancar portes i finestres,
generalment forjat i en forma de T.
Fossat. Rasa o clot profund destinat a impedir
l’acostament de l’enemic, situat en el circuit dels castells,
de les muralles urbanes, les fortificacions o torres de
defensa. També s’anomena vall.
Fris. Faixa decorativa de desenvolupament horitzontal,
situat entre l’arquitrau i la cornisa de l’enteulament.
Aquest pot ser llis o bé amb figures, fullatges o altres
motius, sovint representats en baix relleu. El fris és un
element habitual en l’arquitectura clàssica i renaixen
tista.
Floró.Ornament esculpit en pedra representant una flor
o un ram de fulles, usat en l’arquitectura gòtica per
decorar el cim de gablets i pinacles.
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Intradós. Superfície interior còncava d’un arc o d’una
volta.
Jàssera. Biga mestra de fusta, ferro o altres materials.
Làpida. Llosa de marbre o de pedra que conté incisa una
inscripció o una figuració esculpida en relleu.
Llanternó. Construcció alta de planta poligonal o circular
amb finestres laterals que es posa al cim d’edificis o de
cúpules per deixar passar la llum interior.
Llinda. Qualsevol peça horitzontal de pedra, fusta o d’altre
material situada damunt dels brancals d’una obertura.
També s’anomena dintell.
Llinda monolítica. Pedra d’una sola peça situada en la
part superior d’una porta o finestra. La llinda també pot
no ser monolítica, és a dir, pot ser formada per diverses
peces encaixades.
Llosa. Pedra plana i de poc gruix usada per pavimentar
terrasses o estances. També s’empra per a la construcció
en general, per exemple de parets i pilars, com també
per cobrir les teulades. A la comarca del Pla de l’Estany
ha estat tradicionalment molt emprada la llosa de travertí,
extreta del subsòl de la conca lacustre.
Lluneta. Petita volta en forma de mitja lluna formada per
la intersecció d'un arc amb una volta de canó, en practicar
hi una obertura.
Maó. Peça de fang rectangular d’argila cuita emprada en
la construcció de parets, pilars, voltes, forns, etc.

Frontó. Acabament de perfil triangular d’una façana,
portalada o finestra. També pot ser de perfil curvilini,
peraltat i entretallat (trencat o partit). L’espai central que
delimita s’anomena timpà. Habitual en l’arquitectura
clàssica, trobem molts exemples d’aquesta solució
arquitectònica i decorativa al llarg de la història fins a
l’actualitat: renaixement, barroc, classicisme, etc.

Mascaró. Cara grotesca o fantàstica usada com a orna
ment.

Gablet. Espècie de frontó, de forma triangular apuntada,
característic de l’arquitectura gòtica. El gablet és habitual
com a coronament i ornamentació de les portalades
gòtiques.

Medalló. En l’arquitectura, s’identifica com una decoració
en relleu i emmarcada, de forma circular o oval. Al seu
interior hi poden haver motius figurats o ornamentals.

Galeria. Corredor o passatge cobert que comunica les
dependències d’un edifici; també és un espai arquitectònic
llarg, generalment situat a la part posterior d'una casa,
amb un costat obert i sostingut per finestrals o arcades
que miren a un pati o a un jardí.
Gàrgola. Canal volada per on vessa, a una certa distància
d'una paret, l'aigua que plou sobre la coberta d'un edifici,
sovint esculpida en forma d'ésser grotesc o fabulós.
Element típic de l’arquitectura gòtica.
Griu. Animal fantàstic amb cap i ales d’àguila, i cos i
orelles de lleó.
Guardapols. Volada feta de pedra o de rajola en forma
de motllura que es col·loca damunt una obertura per
protegir-la de l’aigua de pluja o com a ornament. També
és referit en alguns casos com a trencaaigües.
Imposta. Faixa o pedra motllurada, tot sovint sobresortint,
que es troba sota la llinda de finestres i portals, o bé en
la línia d’arrencament dels arcs. A part de ser motllurada,
la imposta també pot ser treballada amb figures i fullatges,
característica de l’estil gòtic.
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Matacà. Parapet en voladís que corona una obra de forti
ficació, aguantat per mènsules, entre les quals hi ha unes
obertures per al llançament de material defensiu. Gene
ralment se situen en punts estratègics de la fortificació,
per a la defensa de les portes o accessos.

Mènsula. Peça arquitectònica que sobresurt del parament
d’una paret i sosté un altre element.
Merlet. Cadascun dels petits pilars fets de pedra picada
i de secció quadrada de funció defensiva, situats a la part
superior de la muralla. Entre els merlets hi ha un espai
buit destinat a poder atacar l’enemic.
Mitjacanya. Motllura còncava de secció semicircular.
Modilló. Cadascun dels petits cossos projectats en forma
de mènsula que adornen una cornisa en la part inferior.
Motllura. Element decoratiu de relleu que serveix per
adornar edificis, obres de fusteria, peces artístiques, etc.
Existeixen moltes tipologies de motllures: filet, bossell,
cavet, gola, mitjacanya, escòcia, etc.
Nau. En una església, cadascun dels espais compresos
entre parets, arcades o fileres de pilars o columnes. Les
esglésies poden tenir una única nau, tres naus o fins i tot
cinc naus. Reben diferents denominacions: nau central
o principal, naus laterals o menors. La nau transversal
és perpendicular a la nau central, en la intersecció de la
qual s’origina el creuer.
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Nervadura. Motllura sortint de les arestes d’una volta.

rosetó.

Orant. Representació d’una figura humana que està en
actitud d’orar.

Rosella. Com a element decoratiu, es tracta d’una petita
flor esquemàtica en relleu aplicada en portes, finestres
i capitells, especialment en l’estil gòtic.

Pallissa. Edifici cobert destinat a guardar-hi la palla. La
pallissa té diverses tipologies arquitectòniques.
Pedra cantonera. Pedra angular col·locada en el cap de
cantó d’un edifici.
Pedró. Monòlit, columna o pilar que recorda un fet me
morable, un indret singular o de significació religiosa.
Solen tenir alguna inscripció, símbol o imatge.
Permòdol. Peça de pedra en forma de mènsula que
sobresurt d’una paret per sostenir una biga. Poden ser
arrenglerades i encastades a la paret per tal d’aguantar
una biga paredera. El permòdol també és cada una de
les peces ressortides en forma de cartel·la o de mènsula
amb les quals s’ornamenta per la part inferior la volada
d’una cornisa o bé li serveixen de sosteniment. Es troba
com a element decoratiu en l’arquitectura clàssica i en
l’arquitectura romànica.
Petxina. Tipus de nínxol practicat en una paret, coronat
per un fragment de volta semiesfèrica, tot sovint esculpit
en forma de copinya, en el qual se sol posar una estàtua.
Pilar. Element arquitectònic vertical de suport, aïllat i
massís, sobre el qual descansa una volta, una coberta o
alguna altra càrrega.
Pilastra. Pilar de secció quadrada o rectangular ados-sat
o mig encastat en una paret del qual no sobresurt gaire.
Pinacle. Element arquitectònic terminal i decoratiu, ge
neralment acabat en punta.
Porta forana. Aquella que comunica directament una
casa amb el carrer. Habitualment és la porta principal de
la casa.
Portalada. Portal o porta de caràcter monumental que
dóna accés a l’interior d’un edifici. Les portalades solen
trobar-se en edificis senyorials o bé religiosos.
Porxada. Conjunt de porxos o de pòrtics. Per porxo s’entén
l’espai cobert, limitat lateralment per columnes o pilars,
de vegades units per arcades, i el costat oposat adossat
a una façana.
Rafa. Potent mur atalussat que es construeix adossat a
la part exterior d’una paret per reforçar-la.
Ràfec. Part de la teulada d’un edifici que surt enfora del
parament de la paret de la façana. També pot anomenar
se volada.
Rajola. Material de construcció de forma prismàtica i fet
d’argila cuita, generalment de forma rectangular. S’empra
per fer paviments, parets, pilars, voltes, etc. La rajola té
una gran diversitat de forma de les peces i de mesures.
També pot anomenar-se totxo.
Rebaix. Tall rectangular fet al llarg d’un cantell d’una
peça de pedra o de fusta, per disminuir el gruix.
Ressalt. Part ressortida del parament d’un edifici i de
vegades una espècie de pilastra o element decoratiu que
sobresurt en la façana.
Rosassa. Obertura circular i envidriada que s’ubica gene
ralment a la façana principal de les esglésies. També dit
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Sagristia. Sala annexa a una església, generalment tocant
al presbiteri, rectangular, on es custodien els ornaments
i els vasos sagrats i on es vesteixen els sacerdots per a
les funcions litúrgiques del temple.
Teiera. Engraellat metàl·lic, sovint de ferro forjat, en el
qual antigament hom cremava teia per fer llum al carrer.
Les teieres solen trobar-se suspeses i subjectades en
les parets de les cases o cantonades.
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Teulada a dues aigües. La teulada a dos vessants que
forma un angle díedre.
Teulada a quatre vessants. Teulada de quatre costats
inclinats constituïda per un tetràedre. També s’ano-mena
teulada als quatre vents.
Terrabastall. En les construccions rurals i religioses, pis
superior, sota la teulada, destinat a golfes o graner.
Timpà. Espai triangular comprès entre les dues cornises
inclinades d’un frontó o també l’espai semicircular limitat
per una arquivolta, com en el cas de les portalades d’estil
romànic.
Tramada. Embigada de pis o de coberta que cobreix una
crugia o espai comprès entre dues parets mestres.
Transsepte. De les dues naus que es creuen perpendicu
larment en un temple, la menor o transversal és el trans
septe i la de major llargada és la nau principal.
Tribuna. En l’arquitectura religiosa, galeria sobre la nau
lateral, o bé sobre les capelles, d’un temple on poden
allotjar-se els fidels.
Tronera. Obertura practicada en un mur de fortificació
per on hom pot disparar armes de foc o canons.
Sala. Habitació principal d’una casa o masia. Habitualment
és l’estança principal i de majors dimensions de la masia.
Ull. En arquitectura, obertura (o forat) aplicada en una
paret o que travessa alguna cosa.
Ull de bou. Finestra o claraboia de forma ovalada o cir
cular.
Voladís. Element constructiu que sobresurt del pla de la
façana.
Volta a plec de llibre. Vola feta de maons o llosetes posats
de cantell amb juntura radial.
Volta apuntada. Volta que presenta un perfil apuntat o
d’ogiva. També pot anomenar-se volta de punta
d’ametlla o volta ogival.
Volta de mig punt. És la volta de canó generada a partir
de la projecció en l’espai d’un arc de mitja circumferència.
També s’anomena volta de canó o volta cilíndrica.
Volta de creueria. Volta d’aresta formada a partir de
l’encreuament en diagonal d’arcs ogivals i nervis, pròpia
de l’estil gòtic.
Volta per aresta. Volta composta i generada per la inter
secció de dues voltes de canó perpendiculars.
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ARC APUNTAT

ARC CONOPIAL

ARC DE FERRADURA

ARC DE GOLA O ESCOCÈS

Clau
Salmer

Dovelles

Imposta
Línia
d’impostes

Fletxa

GLOSSARI
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Llum

ARCS FLAMÍGERS
(Variants de l’arc conopial)

ARC DE MIG PUNT
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ARC TREBOLAT

ARC LOBULAT
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TRES TIPUS DE BALUSTRES

GLOSSARI
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Capitell
Coll

Panxa
Peu o peanya

ELEMENTS D’UNA COLUMNA

CREUERIA

Àbac
Esquí

Capitell

Collarí

Fust

Èntasi

Tor

Base

Sòcol

ESTRUCTURA GÒTICA

PORTALADA ROMÀNICA

Cintra
Contraforts

Pinacle
Arcbotants

Timpà

Arquivoltes
Mainell

Llinda
Volta
d’ogives
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Muntant

Porta
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Ermita de Santa Càndida ...........................................................................................
Ermita de Santa Maria de Loreto ....................................................
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Església de Sant Esteve de Vilademí ...............................................
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Església de Sant Martí de la Mota ...................................................
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Fàbrica Torrent ................................................................................
Farinera Surribas .............................................................................
Farmàcia Gaspar Masgrau ..............................................................
Farmàcia Omedes (antigament Masgrau) .......................................
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Font de Can Puig ..............................................................................
Font de Garrabar ..............................................................................
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Font de la Perpinyana ......................................................................
Font de la Rajoleria ..........................................................................
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Forn de Ca l'Anglada .......................................................................
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Galliners ...........................................................................................
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La Providència .................................................................................
La rectoria de Camós / La Sala .......................................................
La rectoria de la Mota ......................................................................
La Torre ............................................................................................
La torre de Calç ...............................................................................
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La torre de Pujarnol .........................................................................
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Les Carmelites .................................................................................
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Mas Hospic i/ Can Vila .................................................................................................
Mas Lleal ..........................................................................................
Mas Maret ........................................................................................
Mas Mitjà ..........................................................................................
Mas Noguera ....................................................................................
Mas Peret Galí i Can Pigem .............................................................
Mas Planells / Can Xaló ...................................................................
Mas Riera .........................................................................................
Mas Servosa .....................................................................................
Mas Viladevall ..................................................................................
Miànigues .........................................................................................
Molí de la Victòria / Molí del Gremi dels Paraires ...........................
Molí de Sant Miquel / Molí d'en Prat ...............................................
Molí de vent de Mas Alba .................................................................
Molí Nou / Molí de Can Figa ............................................................
Monestir de Sant Esteve ..................................................................
Muralla de la Vila .............................................................................
Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles / Pia Almoina ..............
Museu Darder ..................................................................................
Oratori de Can Guapanoia / Oratori de Call ....................................
Oratori de Can Puig .........................................................................
Oratori de Can Vidal .........................................................................
Orfes .................................................................................................
Passeig de la Indústria ....................................................................
Pedró de Merlant .............................................................................
Pedró d'Usall ...................................................................................
Pedró-oratori de la Pietat ................................................................
Pesquera Agustí ...............................................................................
Pesquera Ametller / Pesquera Hostench Butinyà ..........................
Pesquera Butinyà .............................................................................
Pesquera Celso / Pesquera Costa Boschmonar ............................
Pesquera del Rector / Pesquera Moner Codina .............................
Pesquera d'en Malagelada ..............................................................
Pesquera d'en Tor / Pesquera Soler Estivel ....................................
Pesquera Gayolà / d'en Generet ......................................................
Pesquera Gimferrer Garriga ...........................................................
Pesquera la Cala / Pesquera Alsius ................................................
Pesquera la Carpa d'Or ...................................................................
Pesquera la Guardiol a/ Pesquera Pla Torras .................................
Pesquera la Perla / Pesquera de Josep Oriol Rebull .....................
Pesquera Llinàs-Padró ....................................................................
Pesquera Marimon ..........................................................................
Pesquera Mata .................................................................................
Pesquera núm. 10 / Pesquera d’en Lero .........................................
Pesquera Pagès / Pesquera Guinovart ...........................................
Pesquera Prat ..................................................................................
Pesquera Santa Rosa .......................................................................
Pisos de la Noela / Cases de Renda ................................................
Plaça de la Font ...............................................................................
Plaça Major ......................................................................................
Pont de Can Milleres ........................................................................
Pont de Can Prat ..............................................................................
Pont de Guixeres / Pont de la Caseta ..............................................
Pont de la Font del Salt Dalmau ......................................................
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Pont de Martís ..................................................................................................................
Pont d'Esponellà ..............................................................................
Pont medieval de Sant Andreu ........................................................
Pont medieval de Sords ...................................................................
Ponts de Canaleta ............................................................................
Pont-xetmar .....................................................................................
Portal d'entrada de la finca de Casa Nostra ...................................
Pou de glaç de Crespià ....................................................................
Pou de glaç de Palol de Farga .........................................................
Pou de glaç de Palol de Revardit .....................................................
Pou de glaç de Serinyà ....................................................................
Pou de glaç de Vilamarí ...................................................................
Puigpalter ........................................................................................
Pujals dels Cavallers .......................................................................
Pujals dels Pagesos .........................................................................
Ravós del Terri .................................................................................
Rectoria d'Olives ..............................................................................
Refugi antiaeri de la Casanova de Traver ........................................
Rentadors .........................................................................................
Restes de l'antic hospital / Ca l'Andreu ..........................................
Restes de l'ermita de Sant Joan de Camós ....................................
Restes del castell d'Espasens .........................................................
Riudellots de la Creu .......................................................................
Ruïnes de Can Vila ...........................................................................
Sant Andreu del Terri .......................................................................
Sant Marçal de Quarantella .............................................................
Sant Vicenç de Camós .....................................................................
Santa Llogaia del Terri .....................................................................
Serinyà .............................................................................................
Sínia de Ravós ..................................................................................
Terradelles .......................................................................................
Torre Borel·la / Mas la Torre ...........................................................
Torre de Briolf ..................................................................................
Torre de Can Basses ........................................................................
Torre de Can Ginestar ......................................................................
Torre de defensa d'Usall ..................................................................
Torre de Fellines ..............................................................................
Torre de Figueroles ..........................................................................
Torre de Monells ..............................................................................
Torre de Quarantella / Torre de Sant Marçal ..................................
Torre de Vivet ...................................................................................
Usall .................................................................................................
Veïnat de Batllori .............................................................................
Veïnat de Borrell ..............................................................................
Veïnat de Ca l'Ànima ........................................................................
Veïnat de Can Figa ...........................................................................
Veïnat de Can Pedrers .....................................................................
Veïnat de Can Pigem ........................................................................
Veïnat de Can Ribes .........................................................................
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Veïnat de Figueroles ........................................................................
Veïnat de la Farrès ...........................................................................
Veïnat de les Anglades .....................................................................
Veïnat de les Caselles ......................................................................
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