ANNEX NÚM. 4
PATRIMONI CULTURAL

TALLER D’ENGINYERIA AMBIENTAL, SL

Annex núm. 4. Patrimoni cultural

Annex IV. Resultats de la consulta a l’inventari del Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya
Codi

Nom

4338

Municipi

Tipus

Ubicació /
Coord.

Descripció

Estat

Possible
afecció
/Observacions
No

Antiga església de Sant Sant Pau de
Pau de Segúries
Segúries

Arquitectònic

Carretera de St. De planta rectangular amb tres naus, una central gran i dues
Bo
Pau a Olot
laterals més petites que s’obren a la central mitjançant arcades.
La nau central és coberta amb volta de canó. La separació
entre les arcades de les naus laterals (quasi capelles) està
formada per pilastres rematades amb una senzilla motllura, i
des de cada pilastra surten els arcs de la volta.

4340

Mas Can Falguera

Sant Pau de
Segúries

Arquitectònic

X: 444686
Y: 4677615

Aquest mas consta de dues parts diferenciades, una destinada
a segona residència, i la part posterior on habiten els
masovers. És un conjunt de planta complicada i que no respon
a cap tipologia concreta. Cal destacar el mimetisme amb el
terreny i, sobretot, un conjunt de solucions constructives ja
experimentades en altres obres de Duran i Reynals, com la
colònia Espona de Sant Joan de les Abadesses.

4341

Central elèctrica
Estabanell

Sant Pau de
Segúries

Arquitectònic

X: 447348
Y: 4682804

4342

El Peiró

Sant Pau de
Segúries

Arquitectònic

4343

La Rovira

Sant Pau de
Segúries

4346

Restes pont vell
de la Sala

Sant Pau de
Segúries

Eclesiàstica

Bo

No

Privada

La central elèctrica neix a mitjans de l’últim quart del segle
passat, d’estil modernista a la decoració interior. L’any 1940 va
ser destruïda per una riuada del Ter, que va fer molt de mal a
tota la comarca. Posteriorment es reconstrueix de bell nou.

Bo

No

Privada

X: 447930
Y: 4680594

El Peiró consta de dues construccions totalment diferenciades,
i la principal d’aquestes és datada de 1899 i és un exemple de
tipologia de segona residència que ja el trobem resolt en
algunes obres d’en Danès i Torras, com Can Huget de
Vilallonga de Ter, o bé Mas Pomer, d’autor desconegut. La
casa és una notable combinació de pedra i totxo. L’altra
construcció és la vivenda dels masovers d’estructura clàssica
quant a pagesia.

Bo

No

Privada

Arquitectònic

X: 447768
Y: 4680252

Consta de dues edificacions separades, una destinada a
vivenda, i l’altra a pallissa. És d’una acusada simetria amb un
cos de galeria molt fi a nivell del primer pis.

Bo

No

Privada

Arquitectònic

X: 447592
Y: 4678844

Restes de les dues pilastres de l’antic pont, d’un sol arc, a tocar Ruïna
del pont nou.

La Via Ciclista
preveu fer una
passera a uns
150 m aigües
amunt del Ter.
No es preveu
afecció.

_

1
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Tipus

Ubicació /
Coord.

Descripció
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4347

Pont de Sant Pau
de Segúries
Pont de la Sala

Sant Pau de
Segúries
Sant Pau de
Segúries

Arquitectònic

Sant Pau de
Segúries
X: 447592Y:
4678844

En bon estat

Bo

Pont d’un arc, de carretera, a pocs metres de Santa Pau de
Segúries, al costat de les restes de l’antic pont i els arcs d’un
aqüeducte. Sobre el riu Ter.

Bo

La Via Ciclista
preveu fer una
passera a uns
150 m aigües
amunt del Ter.
No es preveu
afecció.

_

705

Via Romana de
Capsacosta

Sant Pau de
Segúries

Jaciment
arqueològic

X: 450295
Y: 4677384

El recorregut total de la Via és d’uns 8 km. S’inicia a Sant Pau
de Segúries davant mateix del càmping Els Roures, al costat
de la C-153, i s’acaba al Pas dels Traginers, a la Vall de
Bianya.

Bo

No

Incoat BCIN
Classificació Zona
arqueològica
Número Registre
BCIN/CPCC 2043-ZA(P)

16509

ZEA - CAPSACOSTA /
VARIANT C-38
Tram: St. Pau de
Segúries

Sant Pau de
Segúries

Jaciment
arqueològic

X: 448433
Y: 4679226

Actualment és un camp de conreu. En aquest indret es
recolliren mostres de ceràmica, consistent en teules i material
constructiu. La presència d’aquestes restes és important per la
ubicació que presenten, ja que estan a tocar de la via romana
del Capsacosta i davant de l'Hostal, així com molt propers a
l’església de Sant Pau vell.

Desconegut

No

Privada

3909

Central elèctrica de
Bassols

Llanars

Arquitectònic

X: 445627
Y: 4685698

La central comença a funcionar el 1935, i va ser la primera
Bo
indústria que es va instal·lar en el terme de Llanars. Encara
substitueix com a empresa privada, sense ser absorbida per les
grans indústries, com FECSA o ENHER. La gerència encara la
porta la família Bassols Feliu, d'Olot.

No

_

3912

Pont d'Espinauga

Llanars

Arquitectònic

En la Riera
d'Espinalba,
marge dret del
Ter.

Pont de pedra d’un arc, amb baranes i pla. Va ser reconstruït.
Sobre el riu Ter.

No

_

4360

Arquitectònic

2

Bo

Possible
afecció
/Observacions
No

Regim jurídic i
protecció
_
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Tipus

Ubicació /
Coord.

Descripció
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Possible
afecció
/Observacions
No

Regim jurídic i
protecció

3913

Pont de Llanars

Llanars

Arquitectònic

Sobre el Riberal de Faitús, afluent del Ter. Antic pont de pedra
d’un sòl arc.

Bo

3914

Llanars

Llanars

Arquitectònic

En la Riera de
Faitús, marge
esquerre del
Ter
Llanars

En fase de documentació

_

La Via Ciclista
del Ter circula
per dins aquest
nucli. Es
considera que
aquest fet en
realça l'interès

_

6907

Cova de la Rendilla

Llanars

Arqueològic

X: 445771
Y: 4686287

La importància d’aquest jaciment és primordial ja que
constitueix l’únic testimoni d’inhumació prehistòrica (edat de
bronze) conegut fins al moment, en què es realitzava aquesta
fitxa, de tota la vall de Camprodon i tota la vall del Ter fins a
Ripoll.

Regular

No

Pública municipal

6908

Les Salines

Llanars

Arqueològic

X: 445730
Y: 4686681

A uns 200 metres de la casa del Mercader, enmig del bosc, en
un aflorament de roques (de característiques molt similars a la
veïna Cova de la Rendilla), s’obre a la banda de solell la Cova
de les Salines. L'entrada, de forma triangular, amida
aproximadament 1,5 metres d’alçada. Segons els membres de
l’equip realitzador de la Carta Arqueològica, l’accés a la cova
és relativament difícil a causa de la densa vegetació.

Excel·lent

No

Particilar privada

1982

Roca de Pelancà

Vilallonga de
Ter

Arquitectònic

X: 445156.69
Y: 4685954

Poblat fortificat i setial de murs dalt el penyal. El poblat de la
Roca de Pelencà (o Palencà) és el poblat situat a uns 2 km al
sud de Vilallonga i a 1.040 m d’altitud. El caseriu s’escalona en
un característic penyal que presideix l’aiguabarreig de la riera
d'Abella amb el riu Ter. Del castell no en roman quasi res.
Resta la petita església romànica i ha desaparegut, en part, un
portal que anys enrere constituïa l’accés al poble.

_

No

BCIN
Classificació Monument
històric
Registre BCIN 1774-MH
Registre BIC R-I-516181

1983

La Sala

Vilallonga de
Ter

Arquitectònic

X: 442580
Y: 4687794

Antiga casa forta al mig de la vall. Edifici rectangular amb
espitlleres. Edifici de forma quadrada, amb un cos central més
enlairat. En els murs exteriors hi ha una renglera d’espitlleres
entorn al seu perímetre, més una porta i una finestra d’època
molt posteriors a la torre central o pati, que està amagada dins
la coberta actual de l’edifici.

Mitjà

No

BCIN
Classificació Monument
històric
Registre BCIN/Catàleg
BCIL 1775-MH
Registre BIC R-I-516182
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Nom

Municipi

Tipus

Ubicació /
Coord.

Descripció

Estat

1985

El Catllar

Vilallonga de
Ter

Arquitectònic

X: 441744
Y: 4690108

Antic castell, ara masia, prop del santuari del Catllar, en un
penyal sobre el Ter.

Ruïna

4381

Central elèctrica Brutau Vilallonga de
Ter

Arquitectònic

Carretera de
Vilallonga a
Setcases

La central pròpiament dita és un edifici rectangular amb murs
Bo
de pedra. Al seu voltant hi ha uns jardins ben cuidats, amb un
altre cos d’edifici amb tres vivendes: la del mig era la residència
de la família Brutau i les laterals del personal que tenia cura de
la central.

No

Privada

4382

Ermita de Nostra
Senyora del Catllar

Vilallonga de
Ter

Arquitectònic

X: 441787Y:
4690057

Capella d’estil romànic, una sola nau amb absis i volta de canó. _
Adossats als murs laterals hi ha dos bancs d’obra, que deuen
correspondre a l’època en què es va fer el cor, al qual
s’accedeix des d’una porta oberta a l’exterior del mur nord de la
nau.

No

Privada

4383

Capella de la Mare de
Deu dels Dolors

Vilallonga de
Ter

Arquitectònic

Carretera de
Vilallonga a
Setcases

La capella dels Dolors, malgrat que les dades que coneixem es Dolent
remunten al segle XVII, té un aspecte molt més primitiu. És
d’una sola nau de pedra, amb un absis orientat cap a llevant.
La façana té una porta central amb dues finestres laterals i un
ull de bou petit sobre la porta

No

Eclesiàstica

4385

Ca N'Huguet Vell

Vilallonga de
Ter

Arquitectònic

X: 444784
Y: 4687325

Situat a la part alta del Clot de Vallvigil i sobre l’antic mas el
Borrasses, Ca n'Huguet Vell està situat a la solana i a
l’esquerra del Torrent Gran. El mas és un gran edifici
rectangular de planta baixa i pis, amb una gran era al davant.

Mitjà

No

Privada

4386

Capella de Mare de
Déu del Roser

Vilallonga de
Ter

Arquitectònic

_

La capella de la Mare de Déu del Roser es construeix damunt
d’un tossal sobre Ca n'Huguet Vell, tenint com a fons un gran
bosc. És d’una sola nau, amb el presbiteri en forma d’absis, el
sostre és d’una volta amb falsos arcs estucats.

_

No

Eclesiàstica

4391

Can Subirana

Vilallonga de
Ter

Arquitectònic

_

Casa formada per un gran bloc central rectangular, de dues
plantes, amb una gran façana orientada a sud, que s’obre a
una gran galeria d’arcs i barana d’obra a cada planta. A través
d’una gran escala, que passa pel primer arc de l’esquerra de la
primera planta s’accedeix al casal. Les corts estan situades als
baixos.

Dolent

No

Privada

35921

Església Parroquial de
Sant Martí

Vilallonga de
Ter

Arquitectònic

Poble de
Vilallonga de
Ter

Edifici molt modificat, sobretot el 1784, i desfigurat al llarg de la Bo
seva història. De la construcció original, una estructura basilical
de tres naus, avui només en queda l’absis central, una
absidiola, part dels murs de tramuntana i de migjorn i una
possible base de campanar.

No

_

35922

Capella de la Pietat

Vilallonga de
Ter

Arquitectònic

A la Roca

Capella immersa dins els murs del castell, en part. La nau és
orientada seguint l’eix nord-sud. Té la planta rectangular i és
coberta amb volta de canó

No

_

4

Bo

Possible
afecció
/Observacions
No

Regim jurídic i
protecció
BCIN
Classificació Monument
històric
Registre BCIN/Catàleg
BCIL 1776-MH
Registre BIC R-I-516183
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Codi

Nom

Municipi

Tipus

Ubicació /
Coord.

Descripció

Estat

Bo

Possible
afecció
/Observacions
No

4392

ESGLÉSIA DE SANT
JULIÀ DE TREGURÀ

Vilallonga de
Ter

Arquitectònic

Vilallonga de
Ter

Església a la qual s'accedeix per la part oest a través del
cementiri. La façana, construïda en fase posterior i bastant
recent, desfigura l'origen romànic de l'església i suporta un
campanar en forma de torre. Adossat a l'església hi ha un gran
casal (rectoria). També es va transformar l'absis, convertint-lo
en un presbiteri de forma quadrada. L'interior té molt poc
interès artístic, ja que es conserva només de l'època romànica
l'estructura de la nau. Les reformes sofertes es poden datar
aproximadament entre els segles XVIII i XIX, i ha estat
novament restaurada fa pocs anys.

6968

Clot de la Vena

Vilallonga de
Ter

Arqueològic

X: 441782
Y: 4688205

Eclesiàstica

A finals dels anys 1920 i principis dels 30, durant les obres de
construcció de l’actual carretera de Vilallonga de Ter a Tregurà
i en tallar els camps de la banda obaga (Clot de la Vena), van
aparèixer en una acumulació de lloses de pissarra un seguit
d’enterraments humans atribuïts a la baixa edat mitjana o
principis de l'edat moderna.

Destruït

No

Pública Diputació

Mitjà

90

Pont Nou

Camprodon

Arquitectònic

X: 447786Y:
4684971

Pont d’un sol arc, de pedra, de doble pendent, que està unit a
una torre de defensa, on hi ha l’antic portal de Cerdanya. Vora
la torre hi ha una volta d’arc rebaixat que dóna pas al carrer de
Sant Roc.

100

Monestir de Sant Pere

Camprodon

Arquitectònic

X: 448148
Y: 4685070

686

Castell de
Camprodon/Castell de
Sant Nicolau

Camprodon

Arquitectònic

Puig de les
Relíquies

Regim jurídic i
protecció

Privada Particular

No

BCIN Classificació
Monument històric
Registre BCIN/Catàleg
BCIL 86-MH Registre
BIC R-I-51-4217

L’església, erigida a mitjan segle XII, és un edifici de línies
Bo
austeres, on s'han vist influències de l’art cistercenc. Té planta
de creu llatina, amb cinc absis quadrats, el més gran dels quals
té la mateixa amplada de la nau, i els dos de cada costat oberts
als braços del transsepte.

No

BCIN
Classificació Monument
històric
Registre BCIN/Catàleg
BCIL 95-MH
Registre BIC R-I-510566

En un turó proper al Pont Nou es situa el castell del qual encara Mitjà
queden les muralles d’època carlina.

No

BCIN
Classificació Monument
històric
Registre BCIN/Catàleg
BCIL 606-MH
Registre BIC R-I-515838
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Codi

Nom

Municipi

Tipus

Ubicació /
Coord.

Descripció

Estat

688

Torre Cavallera

Camprodon

Arquitectònic

X: 446427
Y: 4683205

Es tracta d’una edificació aïllada, en pedra, de planta quadrada, _
d’ús defensiu i de vigilància. Té sis metres de cantó, dotze
d’alçada i sis pams de gruix. Està situada en un punt estratègic,
sobre la vall del Ter, davant de la colònia Estevenell i prop del
mas Pomer.

3839

Capella de Sant Antoni

Camprodon

Arquitectònic

Camprodon

La capella consta d’una nau coberta per volta de canó amb
_
arcs faixons i absis semicircular amb volta de quart d’esfera. A
l’exterior la coberta a dues vessants és seguida i cobreix l'absis
en rodó. Els laterals de la nau estan reforçats per contraforts de
traça desigual.

No

_

3840

Capella del Roure

Camprodon

Arquitectònic

Camprodon,
c.Freixenet

Originalment sobre el camí d’entrada al poble des de Molló,
concebuda com a edifici aïllat i separat del casc urbà,
probablement com a recordatori d’alguna imatge trobada.

Bo

No

Privada

3842

Església de Santa
Maria

Camprodon

Arquitectònic

Camprodon, pl.
de Santa Maria

Església parroquial, originalment depenent del monestir de
Sant Pere. La plaça era el cementiri parroquial, i els jardins i
part del pati de les escoles, el del monestir. Gòtic.

Bo

No

Eclesiàstica

3843

Església del Carme

Camprodon

Arquitectònic

Camprodon, pl.
del Carme

Antic conjunt conventual. A més de l’església incloïa el convent
a la part posterior, claustre i annex al costat de la muralla sud,
avui quasi totalment desaparegut. Gòtic pobre.

Bo

No

Eclesiàstica

3844

Casa de la Vila

Camprodon

Arquitectònic

Camprodon,
Ajuntament

Únicament es conserva la façana. Presenta alteracions de
Bo
l’ornamentació de reixes i de les dimensions i ornamentació de
la barbacana. Gòtic tardà. No es conserva la distribució original
en planta.

No

Pública

3845

Escoles Doctor Robert

Camprodon

Arquitectònic

Camprodon, pl.
de Santa Maria

Edifici que ha sofert transformacions en la disposició de les
classes i aules, desaparegudes les primeres de la planta pis i
amb la coberta inclinada a la dècada dels 40.

No

Pública

6

Bo

Possible
afecció
/Observacions
No

Regim jurídic i
protecció
Categoria BCIN
Classificació Monument
històric
Registre BCIN/Catàleg
BCIL 608-MH
Registre BIC R-I-515840

TALLER D’ENGINYERIA AMBIENTAL, SL

Annex núm. 4. Patrimoni cultural

Codi

Nom

Municipi

Tipus

Ubicació /
Coord.

Descripció

Estat

Possible
afecció
/Observacions
No

Regim jurídic i
protecció

3846

Escorxador municipal

Camprodon

Arquitectònic

Camprodon,
Passeig de la
Muralla

L’escorxador municipal de Camprodon és de tipologia semblant Mitjà
als de Sant Joan de les Abadesses i Ribes de Freser, i al
mateix temps que els altres dos es troben coincidències en els
autors, per la qual cosa és probable la col·laboració de Duran i
Reynals.

3847

Hospital Municipal

Camprodon

Arquitectònic

Camprodon,
Pujada de la
Costinyola

Obra força sorprenent degut a l'autor i dates del projecte. En
curs de reforma per adequar-lo a les necessitats actuals. Ús
geriàtric més que d’hospital.

Bo

No

Pública

3848

Cementiri Parroquial de Camprodon
Camprodon

Arquitectònic

Camprodon

Inclou una llinda a l’entrada de Joaquim Claret (vers 1915Bo
1917); una làpida del panteó Pujol (Can Bundaci) del mateix
autor i de 1916 (contemporani dels relleus de Can Titus); una
creu de la tomba de Can Jombi, possiblement de la mateixa
època o posterior, amb la pedreria de l'autor usada a la façana
principal de casa seva i que s’ha transmès curiosament a la vila
com a tècnica constructiva-ornamental fins a l'actualitat.

No

Pública

3849

Can Serra/Can Serra
de Dalt, Can Serra de
Baix

Camprodon

Arquitectònic

Camprodon

Jardins sobre la quasi totalitat de terrenys de l’antic Castell de
Camprodon. Edifici principal, reformat per M. Solà Morelles
(1949), situat prop de la torre del rellotge, que formava part de
les muralles del castell i la vila.

Bo

No

Privada

3850

Hotel i Jardins Rigat

Camprodon

Arquitectònic

Camprodon

Originàriament va ser la nova fonda de Can Borra. A l’interior
s’hi troben interessants elements romàntics i modernistes
donant a tot el conjunt una sensació d’equilibri i harmonia.

Bo

No

Privada

3851

Can Roig

Camprodon

Arquitectònic

Camprodon, c.
Freixenet

L’autoria de l’arquitecte és discutida ja que es creu que hi va
intervenir Puig i Cadafalch. Residència del Dr. Roig, cunyat del
famós Dr. Robert i amic de nombrosos artistes i arquitectes de
l’època, que consta que, com a mínim, havien visitat la casa i
coneixien o eren amics del propietari.

Ruïna

No

Privada

3852

Can Oliveda

Camprodon

Arquitectònic

Camprodon, pg. Jardí desaparegut amb element de tipus neobarroc, com
de la Font Nova rocalla, gruta, topografia pintoresca, etc. Als anys 1970 se li va
afegir un garatge.

Bo

No

Privada

3853

Can Marquès

Camprodon

Arquitectònic

No

Privada

Can Wincke

Camprodon

Arquitectònic

Bo

No

Privada

3854

El Casal

Camprodon

Arquitectònic

Casa-palau, avui en ruïnes. Inclou una addició posterior al cos
original.
Interessant façana amb motlluratges de fusta i obra de fàbrica
de pedra pintada per sobre l’arrebossat.
Façana amb esgrafiats o relleus d’abelles.

Ruïna

3855

Camprodon, c.
Catalunya
Camprodon, c.
Ignasi Casabó
Camprodon, pg.
de la Font Nova

Bo

No

Privada

3856

Can Mas de Xeixàs

Camprodon

Arquitectònic

Camprodon, c.
Freixenet

El 1907 ja existeix. El 1918 és fotografiada i pintada amb colors Bo
diferents dels actuals. Formalment ha sofert variacions en les
dues torres que la flanquegen, que correspon a la segona fase
de residència d’estiueig.

No

Privada

3857

Can Torrent

Camprodon

Arquitectònic

Camprodon, pg Juntament amb les altres del sector, una de les segones
de la Font Nova residències d’estiueig més antigues de poble (la segona molt
possiblement).

Bo

No

Privada

3858

Can Blanch

Camprodon

Arquitectònic

Camprodon, c.
València

Bo

No

Privada

Cal destacar una interessant porta d’entrada amb inspiracions
entre modernistes i art déco.

7
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Nom
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Tipus

Ubicació /
Coord.

Descripció

Estat

Bo

Possible
afecció
/Observacions
No

3859

Can Sangermen/Belllloc

Camprodon

Arquitectònic

Camprodon, pl.
Santa Maria

Interessant façana a la plaça, encara conservada sense
transformacions. Els interiors han estat força alterats.

3860

Can Jombi

Camprodon

Arquitectònic

Camprodon, c.
Catalunya

3861

Hotel Güell

Camprodon

Arquitectònic

3862

Can Campa

Camprodon

Arquitectònic

3863

Casa del Doctor Robert Camprodon

Arquitectònic

3864

Les Monges

Camprodon

Arquitectònic

3865

Passeig Maristany

Camprodon

Arquitectònic

Camprodon, pg. El passeig Maristany és l’obra urbanística més important de
Maristany
Camprodon i una de les més complertes de tot el Ripollès.
Consta de quatre fileres d’arbres que marquen dos sentits de
circulació i un extens passeig per als vianants enmig.

3866

Passeig de la Font
Nova

Camprodon

3867

Església del Remei

3869

Privada

Interessant façana de pedreria, projectada com la totalitat de
l’edifici i construïda pel mateix propietari-paleta.

Bo

No

Privada

Camprodon, pl.
Espanya
Camprodon, c.
València

Durant les guerres carlines va ser utilitzat com a presó.

Bo

No

Privada

Edifici antic. Hospital neutral en el guerra carlina (meitat del
segle XIX mínim). Altres possibles usos relacionats amb la
milícia. Afegits posteriors.

Bo

No

Privada

Camprodon, c.
Freixenet
Camprodon, c.
València

Segona residència, de la segona fase d’expansió, com la Roig,
Mas de Xexas, Cabot, etc.
Projecte historicista amb arrels barroques i modernistes. El
projecte original no incloïa llindes ni buits arrodonits, sinó que
eren rectes.

Bo

No

Privada

Bo

No

Eclesiàstica

_

No

_

Arquitectònic

Camprodon, pg. El passeig de la Font Nova és obra de finals del segle XIX i el
_
de la Font Nova seu traçat va des de l’antic casal fins a la Font Nova. En aquest
passeig predominen essencialment els castanyers d’índies. Per
una banda està flanquejat pel riu.

No

Pública

Camprodon

Arquitectònic

Camprodon, El
Remei

Originàriament (930) el lloc era ocupat per una església
romànica transformada als segles XIV i XV, després dels
terratrèmols. Reformada contínuament durant el segle XIX
(1815 altar i 1843-49 absis i creuer).

Bo

No

Privada

Pont de les Rocasses

Camprodon

Arquitectònic

Camprodon, i 1
km aigües
amunt del Ter

Pont de les Rocasses, d’un sol ull gran sobre el Ter i un altre
petit sobre l’antic camí del Remei. Situat un quilòmetre aigües
amunt de Camprodon.

Ruïna

No

_

6896

Casa falsa del Sitjar/
Cova del Sitjar

Camprodon

Jaciment
arqueològic

Entorns Casa
del Sitjar

S’obre al vessant dret del torrent de l'Apallador o del Sitjar, a
prop de la zona superior. La seva localització és difícil, ja que
no hi ha cap camí o corriol que hi porti.

Excel·lent

No

Privada

6899

Tuta dels Maimons

Camprodon

Jaciment
arqueològic

X: 455458
Y: 4687415

En aquest indret, s’hi van localitzar nombrosos fragments
ceràmics (125) que van permetre identificar vores de vas
carenat, fragments de mugró i cordó llis, i amb aplicació de
cordó amb impressions ungials. Domina la ceràmica cuita en
ambient reductor. El material metàl·lic està representat per un
botó de bronze que se situaria cronològicament en una fase
d’evolució tipològica entre el bronze mitjà i el final.

Bo

No

Privada

6900

Cova del Nevà

Camprodon

Jaciment
arqueològic

X: 451250Y:
4685673

Tot i que durant la visita efectuada a l’indret pels membres
Excel·lent
realitzadors de la Carta Arqueològica no es va localitzar en
superfície cap tipus de material arqueològic (ceràmic o lític),
seria interessant realitzar-hi alguna cata de prospecció, atesa la
potencialitat del sediment i pel fet que la cavitat, a causa de la
seva inaccessibilitat (no és coneguda la seva presència a nivell
popular), no ha sofert cap mena d’exploració amb finalitats
arqueològiques.

No

Privada
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Codi

Nom

Municipi

Tipus

Ubicació /
Coord.

Descripció

Estat

Dolent

Possible
afecció
/Observacions
No

6901

Via de la Collada del
Sitjar

Camprodon

Jaciment
arqueològic

X: 450096
Y: 4681735

Aquest camí està assentat directament sobre la mateixa roca
mare, de pissarra. El sistema constructiu que es va emprar va
consistir a reomplir amb lloses els desnivells d’aquest allà on
fos necessari, tot aprofitant la topografia natural del terreny (els
afloraments de la roca mare).

13100

Jaciment Paleontològic Camprodon
de Camprodon

Jaciment
paleontològic

_

Hi ha constància de troballes als voltants de Camprodon, al
marge de la carretera de Prats de Molló, vora de Camprodon.

13101

Jaciment Paleontològic Camprodon
de Camprodon_2

Jaciment
paleontològic

13102

Jaciment Paleontològic Camprodon
de Camprodon_1

13103

Jaciment Paleontològic Camprodon
de Camprodon

213

Monestir de Sant Joan
de les Abadesses

216

452

Privada

_

No

_

_

El jaciment es troba al cim del Turó de les Tres Creus, a 500 m. _
a l’oest de Camprodon.

No

_

Jaciment
paleontològic

_

El jaciment es troba a la vall del riu Ritortell, en el camí de
pujada a Mas Rials, a uns 2,5 km a l'est de Camprodon.

_

No

_

Jaciment
paleontològic

_

Unitat superior lacustre (vegeu Agustí et. al. 1983)

_

No

_

Sant Joan de
Arquitectònic
les Abadesses

X: 441201
Y: 4676053

L'església del monestir de Sant Joan de les Abadesses,
concebuda com un edifici de tres naus, amb transsepte, i una
àmplia capçalera amb absis, girola i capelles radials, segueix
una estructura usual a França i especialment de les
anomenades esglésies de peregrinació

Bo

No

BCIN
Classificació Monument
històric
Registre BCIN/Catàleg
BCIL 196-MH
Registre BIC R-I-510565

Església de Sant Pol

Sant Joan de
Arquitectònic
les Abadesses

Sant Joan de
les Abadesses,
pl. Clavé

Edifici d’una nau capçada per tres absis disposats en forma de
trèvol, que sostenen la cúpula sobre la qual es va aixecar el
campanar, refet posteriorment. La portada, situada a la façana
de ponent, té un interessant timpà escolpit.

Bo

No

BCIN
Classificació Monument
històric
BCIN/Catàleg BCIL 199MH
Registre BIC R-I-511659

Palau Abacial

Sant Joan de
Arquitectònic
les Abadesses

X: 441147
Y: 4676038

El Palau Abacial és un edifici gòtic proper al clos monàstic. Va Mitjà
ser bastit el segle XIV i renovat per l’abat Arnau de Vilalba
(1393-1427), i té un petit claustre amb capitells molt toscs al pis
inferior i unes amples porxades al pis superior.

No

Incoat-BCIN
Classificació Monument
històric
Registre BCIN/Catàleg
BCIL 390-MH

9
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Torre Rodona

1671
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Tipus

Ubicació /
Coord.

Descripció

Estat

Sant Joan de
Arquitectònic
les Abadesses

Sant Joan de
les Abadesses,
pl. de l'Abadia

Aquesta torre de defensa formava part del sistema defensiu
que envoltava el monestir i la vila de Sant Joan de les
Abadesses a la baixa edat mitjana. N'és prova el fet que es
conservin diversos trams de la muralla al voltant del casc antic
de la vila.

_

Possible
afecció
/Observacions
No

Torre Atalaia de Sant
Antoni

Sant Joan de
Arquitectònic
les Abadesses

X: 441955
Y: 4675554

Torre atalaia. Edificada el 1470. En la part oriental del cim del
Puig d’en Floris, en el lloc mateix on es va aixecar la fortalesa
de l´abat Isalguer en el segle XV, va ser edificada el 1654
l’església de Sant Antoni de Pàdua.

Mitjà

No

Categoria BCIN
Classificació Monument
històric
Registre BCIN/Catàleg
BCIL 1477-MH
Registre BIC R-I-516082

1672

La Torre

Sant Joan de
Arquitectònic
les Abadesses

X: 440.642
Y: 4675988

Masia amb una torre quadrada de defensa. Conjunt format per
una torre com a nucli central i unió entre les edificacions
secundàries que l’envolten

Mitjà

No

Categoria BCIN
Classificació Monument
històric
Registre BCIN/Catàleg
BCIL 1478-MH
Registre BIC R-I-516083

4257

Can Perella

Sant Joan de
Arquitectònic
les Abadesses

X: 445078
Y: 4678678

Casa de planta quadrangular amb la façana principal al sud,
teulada a dues vessants, de teula àrab, planta baixa, dos pisos
i golfes. Al cos original s’hi va afegir un cos a ponent, cobert, i
un altre al darrere, un corral

Bo

No

Privada

4258

Mas els Plans

Sant Joan de
Arquitectònic
les Abadesses

X: 445561
Y: 4678241

Edifici de planta quadrangular amb la teulada de dues
vessants. Té el pis inferior dedicat a les feines pròpies d'una
casa de pagès, mentre que el primer pis és destinat a
l’habitatge, i les golfes a magatzem.

Mitjà

No

Privada

4259

Mas la Forcarà

Sant Joan de
Arquitectònic
les Abadesses

X: 446085
Y: 4678640

Masia de grans dimensions, de planta rectangular, amb planta
baixa, dos pisos i golfes. Té la teulada de dues vessants i
presenta una façana, al sud, amb galeries de diferents
proporcions a cada pis.

Bo

No

Privada

4260

Can Blanxart

Sant Joan de
Arquitectònic
les Abadesses

Sant Joan de
les Abadesses,
pl. Major

Situada a la plaça Major de Sant Joan de les Abadesses i
_
encarada al cantó sud. És un dels exemples més clars de
vivenda senyorial barroca del centre històric. La façana, refeta
el 1648, dóna uniformitat a les diferents edificacions que la
formaven, cosa que encara es pot notar en les proporcions dels
arcs de la planta baixa

No

Privada

4261

Muralla de Sant Joan
de les
Abadesses/recinte
fortificat de Sant Joan
de les Abadesses

Sant Joan de
Arquitectònic
les Abadesses

Sant Joan de
les Abadesses

Les muralles són del s. XIII-XIV i actualment se’n conserven
Bo
molts trams. Però desgraciadament una falta de protecció fa
que molts d’ells es trobin enderrocats o modificats, i el pitjor és
que es troba amenaçada actualment per noves construccions o
afegits.

No

_
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Plaça de Pompeu
Fabra

4264
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Tipus

Ubicació /
Coord.

Descripció

Estat

Regim jurídic i
protecció

Bo

Possible
afecció
/Observacions
No

Sant Joan de
Arquitectònic
les Abadesses

Sant Joan de
les Abadesses

Plaça de reduïdes mides envoltada per obres d’en Duran i
Reynals. És la plaça de nova implantació més equilibrada de
Sant Joan de les Abadesses. Darrerament s’hi ha col·locat un
monòlit en memòria de Pompeu Fabra.

Passeig de la Puda

Sant Joan de
Arquitectònic
les Abadesses

Sant Joan de
les Abadesses

Aquest és un passeig urbanitzat l’any 1926 que porta des de la
carretera de Ripoll a la font sulfurosa de la Puda, i des d’allí
s’aprecia la major part del poble de Sant Joan. És flanquejat
per tot el seu cantó nord per un mur de contenció de pedra de
riu

Bo

No

_

4265

Escorxador municipal

Sant Joan de
Arquitectònic
les Abadesses

Sant Joan de
les Abadesses

Edifici de planta baixa, en forma de T, i disposa d’un cos central Enderrocat
més aixecat que li dóna simetria. L’estructura és de parets de
càrrega i coberta composta de teula plana

No

Publica

4266

Casa Tarré

Sant Joan de
Arquitectònic
les Abadesses

Sant Joan de
les Abadesses

Edifici, destinat a magatzem de gra, és d’obra vista i guarda
simetria respecte al carener del teulat a dues agües. L'entrada
és d’arc rebaixa. No és cap edifici notable, però és una de les
poques construccions de Duran i Reynals per a ús industrial.

No

Privada

4267

"El Pagès" Colònia
Llaudet

Sant Joan de
Arquitectònic
les Abadesses

Carretera de
Sant Joan a
Sant Pau

Conjunt d’edificis que s’aixequen a l’extrem nord de la fàbrica
de filats Llaudet. Consten de planta baixa i tres pisos. Les
estructures portants són de totxo amb cobertes de teula àrab.

La Via Ciclista
transcorre per
la vorera
existent.

Privada

4268

El Grau

Sant Joan de
Arquitectònic
les Abadesses

X: 444205
Y: 4677718

Casa formada per planta baixa i dos pisos, tots ells amb eixida
pel cantó de migdia. Es troba situada a l’extrem d'una extensa
plana. Dins la mateixa construcció es diferencien dues
èpoques. La pallissa és de la mateixa tipologia que la de la
rovira de Sant Pau de Segúries.

Hi passa la Via
Ciclista pel
davant. No s’hi
preveu cap
afecció ja que
els treballs en
aquest punt
consisteixen
únicament en
l’adequació del
ferm.

Privada

4269

El Covilar

Sant Joan de
Arquitectònic
les Abadesses

X: 442199
Y: 4676544

Edifici amb la torre situada en un extrem de la planta
Bo
rectangular amb teulat a dues aigües. L'era l’uneix a la pallissa.

11

Bo

Bo

_
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4270

Colònia Espona

4271
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Tipus

Ubicació /
Coord.

Descripció

Estat

Bo

Possible
afecció
/Observacions
No

Sant Joan de
Arquitectònic
les Abadesses

Sant Joan de
les Abadesses

Edifici de planta baixa i pis, i a nivell de planta configura una U.
Orientat al sud, amb accés frontal a partir d'una arcada que
dóna simetria al conjunt.

Fàbrica Nova Espona

Sant Joan de
Arquitectònic
les Abadesses

Sant Joan de
les Abadesses

4272

El Marquès

Sant Joan de
Arquitectònic
les Abadesses

4273

Colònia de Cal Gat

4274

4275

Privada

Edifici aixecat al redós de la fàbrica vella d’Espona. Consta de
planta baixa i tres pisos d’alçada i d’estructura de pilars i de
parets de càrrega en els perimetrals. Les façanes són cegues i
una coberta de volta estructural

Bo

No

Privada

X: 444778 Y:
4678046

La façana on es troba l’entrada és orientada a migdia i les
obertures són regulars. Casa amb clares influències barroques
que comporten una diferenciació de classes. A ponent les
voltes possiblement tenien dos arcs, avui cecs.

Bo

Hi passa la Via
Ciclista pel
davant. No es
preveu cap
afecció donat
que els treballs
en aquest punt
consisteixen
únicament en
l’adequació del
ferm.

Privada

Sant Joan de
Arquitectònic
les Abadesses

Carretera
Ripoll-Sant
Joan km 8,4

Edifici lineal de planta baixa i pis amb teulat a dues aigües,
orientat a sud. Fet amb pedra de riu i pedrera, amb estructures
de mur de càrrega i teulada àrab.

Mitjà

No

Privada

El Planàs

Sant Joan de
Arquitectònic
les Abadesses

Al pk 1,3 de la
C-38 hi ha la
casa dels
Planàs

Conjunt d’edificis superposats a partir del nucli original més
Mitjà
aviat reduït. Aprofitant la irregularitat del conjunt, a la part de
migdia hi ha un porxo domèstic. Cal parlar de la pallissa, que té
una interessant solució arquitectònica

Estació de Toralles

Sant Joan de
Arquitectònic
les Abadesses

Sant Joan de
les Abadesses

Terminal del ferrocarril de Sant Joan de les Abadesses a
Mitjà
Granollers, avui desgraciadament desmantellat en aquest
darrer tram. Junt amb l’estació, un magnífic cobert a dues
aigües amb unes encavallades de melis impressionants que ha
estat desmantellada.
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Proper, però a Privada
l’altre banda de
la carretera. No
es preveu cap
afecció.
Hi passa la Rua Pública
del Ferro i del
Carbó, a la qual
s’uneix la
present Via
Ciclista. Aquest
fet n’ha realçat
el valor.
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4276

Capella de Montserrat

4277
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Tipus

Ubicació /
Coord.

Descripció

Estat

Bo

Possible
afecció
/Observacions
No

Sant Joan de
Arquitectònic
les Abadesses

Sant Joan de
les Abadesses

És l’antiga capella de la casa Isalguer. Exteriorment la capella
no té cap importància arquitectònica, però el seu interior i el
context urbà on es troba situada fa que sigui una fita important
a tenir en compte de cara a la necessària protecció del centre
històric de Sant Joan.

Can Capell

Sant Joan de
Arquitectònic
les Abadesses

Sant Joan de
les Abadesses,
c. Jussà

4278

Casa Tarré

Sant Joan de
Arquitectònic
les Abadesses

4279

Escola Mestre Andreu

4280

Privada

Aquesta casa del carrer Jussà és la més ben conservada i no
té afegiments ni participacions posteriors que la desvirtuïn, a
diferència del que ha passat amb la resta de les cases del
carrer que conformen la façana al riu Ter al centre històric.

Bo

No

Privada

Sant Joan de
les Abadesses,
c. Ramon d'Urg

Edifici, de planta baixa, utilitzada com a magatzem i un pis de
vivenda, situat al centre del conjunt i donant-hi simetria. En el
seu origen, construït amb pedra de riu, totxos i ceràmica
vidriada.

Mitjà

No

Privada

Sant Joan de
Arquitectònic
les Abadesses

Sant Joan de
les Abadesses,
c. Mestre
Andreu

Edifici simètric, amb accés central i esglaonaments laterals.
Construïda amb parets de càrrega i amb les cantoneres de
pedra treballada. A nivell del segon pis hi ha unes arcades de
fàbrica de totxo, que donen unitat a l’edifici

Bo

No

Pública

Ca l’Almoiner

Sant Joan de
Arquitectònic
les Abadesses

Sant Joan de
les Abadesses,
pl. de l'Abadia

Edifici de planta baixa i dos pisos construïts sobre l'antiga
muralla, però preservant elements com la torre. Està construït
amb pedra de riu, estructura de murs de càrrega i teulat a dues
aigües.

Bo

No

Privada

4281

Casa Franc II

Sant Joan de
Arquitectònic
les Abadesses

Sant Joan de
les Abadesses,
c. Mestre
Andreu

Edifici de planta baixa i tres pisos en què l'any 1981 s'afegeix
un àtic. L'estructura és de parets de càrrega i cobertes de teula
àrab

Bo

No

Privada

4282

Ermita de Santa
Magdalena de la
Perella

Sant Joan de
Arquitectònic
les Abadesses

X: 445135Y:
4678626

La capella de Santa Magdalena centra el veïnat rural de
Parella, en un petit puig sobre la vall del Ter. L'edifici, romànic,
data del segle XII i és de planta rectangular sense absis, amb
la volta un xic apuntada.

Bo

No

_

4299

Fàbrica Espona

Sant Joan de
Arquitectònic
les Abadesses

Sant Joan de
les Abadesses

Fàbrica fundada l'any 1861, destinada a filatures.
L'emplaçament és degut a l'aprofitament de salt d'aigua del
molí Gros. És de tres pisos d'alçada, i es troba franquejada per
quatre torres quadrangulars que l'engloben

Bo

No

Privada

4300

Casa director de
fàbrica Espona

Sant Joan de
Arquitectònic
les Abadesses

Sant Joan de
les Abadesses

És un annex des de la torre nord de la fàbrica de filats de J.
Espona que dóna sobre l'antiga residència del director de la
fàbrica.

Bo

No

Privada

4301

Església de Sant
Miquel de la Infermeria

Sant Joan de
Arquitectònic
les Abadesses

Sant Joan de
les Abadesses

Tal com el seu nom indica, aquesta església formava part d'un _
conjunt major on s'acollien vells i malalts, annex al monestir. La
seva construcció es deu a l'abat Ponç de Monells i va ser
consagrada el 2 de novembre de 1164 amb la dotació de dos
masos, un de Prats i l'altre de Malatosca

No

_
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4302

Colònia Llaudet

4303

Plaça Clavé

4304

El Palmàs

4306
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Tipus

Ubicació /
Coord.

Descripció

Estat

Possible
afecció
/Observacions
Hi transcorre la
Via Ciclista per
la vora de la C26.

Sant Joan de
Arquitectònic
les Abadesses

Carretera de
Sant Joan a
Sant Pau

Mitjà
Conjunt de vivendes aixecades al redós del s. XIX, però no
coneixem dades fins a l'any 1902, en un document referent a la
compra d'aquesta, junt amb la fàbrica de filats de cotó, per José
Llaudet. La formen tres grups d'edificis alineats i consten de
planta baixa i tres pisos, i són els dos superiors la fàbrica
pròpiament dita, feta amb totxo i cobertes a dues vessants. A
més de les vivendes esmentades, formen aquest conjunt una
cooperativa de consum, un bar i un teatre que, conjuntament
amb els serveis de la colònia Nova, donen el caràcter més
complet de totes les colònies industrials que es van situar a les
vores del Ter i del Freser a finals del s. XIX i principis del s. XX

Sant Joan de
Arquitectònic
les Abadesses
Sant Joan de
Arquitectònic
les Abadesses

Sant Joan de
les Abadesses
Sant Joan de
les Abadesses

Capella de Prat

Sant Joan de
Arquitectònic
les Abadesses

4307

Casa de Santigosa

4308

_

La plaça Clavé està situada darrere l’absis de Sant Pol. És un
Bo
projecte de Jeroni Martorell de l’any 1927
Al Palmàs va néixer Jaume Nonó i Roca (1824-1908).
Mitjà
Traslladat a Cuba, va ser nomenat director de la banda militar
del regiment de la reina, a l'Havana. Allí va fer amistat amb el
president mexicà López de Santa Ana, llavors exiliat. L'any
1853 va presentar a concurs una composició que, en ésser
premiada, va esdevenir la música i himne nacional mexicà. Va
morir als Estats Units als 84 anys i les seves despulles reposen
a la rotonda d'Homes Il·lustres de Mèxic.

No

Pública

No

Privada

Sant Joan de
les Abadesses,
C/Mare de Déu
del Prat

Capella de reduïdes mides situades als afores de Sant Joan.
És de planta quadrangular amb un petit porxo obert a migdia i
ponent.

Bo

No

_

Sant Joan de
Arquitectònic
les Abadesses

Sant Joan de
les Abadesses

La casa de Santigosa consta de tres volums esglaonats que
s’adapten al fort pendent del terreny, l’edifici principal situat per
sota dels altres dos.

Bo

No

Privada

Rectoria Nova

Sant Joan de
Arquitectònic
les Abadesses

Sant Joan de
les Abadesses

Edifici de planta baixa i dos pisos que acull la Rectoria Nova.
És de parets de càrrega i teulat a dues aigües, amb teules
àrabs. Aquest edifici es troba entre la capella dels Dolors i el
Centre Catòlic.

Bo

No

Eclesiàstica

6953

Cates exteriors
monestir de Sant Joan
de les Abadesses

Sant Joan de
Jaciment
les Abadesses arqueològic

X: 441171
Y: 4676038

Lloc d’enterrament. Inhumació col·lectiva. Necròpolis

_

No

Pública municipal

6954

Enterrament en la
capçalera del monestir
de Sant Joan.

Sant Joan de
Jaciment
les Abadesses arqueològic

X: 441206
Y: 4676058

Enterrament.

Destruït

No

Eclesiàstica
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Codi

Nom

Municipi

6955

Pla del Roser

Annex núm. 4. Patrimoni cultural

Tipus

Ubicació /
Coord.

Descripció

Estat

Sant Joan de
Jaciment
les Abadesses arqueològic

X: 440800
Y: 4676425

Per l’estudi de l’estratigrafia (tall vertical de 4 metres) i
Destruït
d’utillatge lític s’atribueix al conjunt del Pla del Roser una
cronologia pre-würmiana: Pleistocè Inferior i Mig. La indústria
lítica evidencia una tècnica de talla simple, sobre materials
locals (predominantment quars i quarsita, també gneis i
esquistos), i dominen els unifaços, bifaços i esclats, a més d’un
nucli sobre quars i una rascadora amb retoc bifacial sobre
esclat de sílex.

6956

Via de Sant Joan de les Sant Joan de
Jaciment
Abadesses
les Abadesses arqueològic

X: 441471
Y: 4675381

El tram de via que es troba a 3 km de Sant Joan de les
Abadesses en direcció Olot és un ramal secundari de la via del
Capsacosta, que enllaçaria amb aquesta a través del coll de
Santigosa fins anar-la a trobar a la vall de Bianya.

Regular

No

Privada

15139

Molí de Malatosca

Sant Joan de
Jaciment
les Abadesses arqueològic

X: 441450
Y: 4677023

El molí de Malatosca de Sant Joan de les Abadesses és un
edifici de valor històric. Es tracta d’un molí de 531 metres
quadrats en què es diferencien tres conjunts arquitectònics
fonamentals: els recintes que acollien les instal·lacions
hidràuliques i l’habitatge, la bassa i, finalment, els magatzems i
estables, a pocs metres de l’edifici principal.

Dolent

Una de les
alternatives de
la Via Ciclista
estudiades
transcorre per
un camí proper
en el qual, en
cas que passés
la ruta, no s’hi
efectuaria cap
intervenció, ja
que el camí és
existent i
enformigonat.

BCIL
Comentari Dins Catàleg
del Pla General
Ordenació Urbana
(Ajuntament Sant Joan
de les Abadesses) Text
Refós 1987.

19010

Muralla Medieval
Sector Oest

Sant Joan de
Jaciment
les Abadesses arqueològic

X: 440980.87
Y: 4676097

Assentament militar muralla

Regular

No

Categoria Declarat BCIN
Classificació Monument
històric
Número Registre
BCIN/CPCC 1476-MH

15

Possible
afecció
/Observacions
La Via Ciclista
hi transcorre a
prop.
Tanmateix, ho
fa pels carrers
de la població
sense
intervenció
d’obra.

Regim jurídic i
protecció
Pública municipalPrivada
institució

