COVA DE LES TRES CREUS
NOTÍCIES HISTÒRIQUES

vista general

detall de les inscripcions a l'entrada est

detall d'entrada oest de la cova
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vista des de l'interior de la cova

INTERVENCIONS
vista de la cinglera de la vora

ENTORN
ENTORN IMMEDIAT
ENTORN PROPER
ACCÈS

detall del rebaix interior de la boca oest
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AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
CATÀLEG DE BENS PROTEGITS
En una antiga terrassa fluvial de La Muga

LOCALITZACIÓ

SEGLE

ESTIL

ANY
Inicial : Desconeguda

CRONOLOGIA
TIPOLOGIA

Jaciment arqueològic/Abrics i similars

USOS
ÚS ORIGINAL

COVA DE LES TRES CREUS II BIS
REGIM JURÍDIC

Propietat privada

UTM

x: 490562.87

EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

y: 4685310.12

REFERÈNCIA CADASTRAL 17032A005000490000BJ
CLASSIFICACIÓ SÒL

Sòl no urbanitzable

AFECTACIÓ / RISCOS

Risc incendi baix – Risc geològic

QUALIFICACIÓ SÒL

Clau 25.- Sòl de protecció especial interès
connector

PROTECCIÓ EXISTENT

Normes Subsidiàries de Planejament de
Boadella i Les Escaules. Catàleg de Bens
Nivell 4 - clau AA, i inclòs dintre de zona de
protecció arqueològica.

ÚS ACTUAL
USOS PERMESOS
DESCRIPCIÓ GENERAL

1-27

ORTOFOTOMAPA

Per accedir al jaciment cal prendre la carretera GIV-5042 en direcció a
Boadella. Passats uns 200 metres del punt quilomètric 4 cal trencar a
l'esquerra pel carrer que s'adreça al municipi de les Escaules i tornar a
trencar a l'esquerra en direcció al sud. Cal deixar el cotxe i continuar pels
camps de conreu situats al capdamunt del vessant fins arribar als horts de
can Llop. El jaciment es troba situat sota un hort, en una antiga terrassa
fluvial, dins una zona de bosc d'alzina i vegetació arbustiva. Es tracta d'una
petita cavitat d'època indeterminada, ubicada a mitja alçada de la paret
travertínica de la cinglera. Fou localitzada per Enric Jiménez i Narcís Sitjes,
el mes de juny de l'any 1978, juntament amb d'altres cavitats de la zona.
Més tard, amb membres de l'Associació Arqueològica de Girona es va fer
una prospecció arqueològica que permeté documentar restes de fauna
sense determinar. La manca d'informació disponible i d'estudis
zooarqueològics i de traces d'ús impossibiliten la interpretació tipològica i
funcional del jaciment, així com la seva adscripció cronològica.

CROQUIS ELEMENT

JUSTIFICACIÓ CATALOGACIÓ
Element inclòs a l’ Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la
Generalitat de Catalunya / número : 8176

VALORS QUE MOTIVEN LA PROTECCIÓ
qualitat de rellevància arqueològica
qualitat de rellevància històrica

Jaciment inclòs al catàleg de les Normes Subsidiàries de Planejament de
Boadella i Les Escaules (11.10.2000)

TIPUS D´INTERVENCIÓ ADMESES
intervenció arqueològica

ESTAT CONSERVACIÓ

Jaciment inclòs dintre zona de protecció arqueològica determinada a
Normes Subsidiàries de Planejament de Boadella i Les Escaules
(11.10.2000)

Bo

ELEMENTS PROTEGITS

NIVELL DE PROTECCIÓ

CATEGORIA PROTECCIÓ

Protecció integral del Jaciment arqueològic i preservació d'entorns junt
amb els jaciments de les fitxes 23,24,25,26. El jaciment es troba dintre una
àrea d'expectativa arqueològica, fitxa 20, amb un nivell de protecció estudi
d'entorns, que comprèn el snu situat a la serra de les Avalls, a la vessant
de travertins, junt amb la resta de jaciments inventariats a la mateixa zona.

INTEGRAL/
PRESERVACIÓ
D'ENTORNS

BPU

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

COVA DE LES TRES CREUS II BIS
NOTÍCIES HISTÒRIQUES

vista genereal de la cova

vista genereal. a la dreta la cova de les tres creus

BIBLIOGRAFIA
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Empordà). A:Butlletí de l'Associació Arqueològica de Girona . Girona .1980,
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vista de l'interior de la cova

INTERVENCIONS

ENTORN
ENTORN IMMEDIAT
ENTORN PROPER
ACCÈS

vista de la cinglera de la vora
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AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
CATÀLEG DE BENS PROTEGITS
LOCALITZACIÓ

A la vessant nord del turó del castell de Les Escaules.
SEGLE

ESTIL

Inicial : Paleolític Mig/Neolític

CRONOLOGIA
TIPOLOGIA

ANY

Jaciment arqueològic/Cova natural d'habitació sense
estructures/Cova natural d'enterrament Inhumació
aïllat

USOS
ÚS ORIGINAL

COVA DEL CASTELL
REGIM JURÍDIC

Propietat privada

UTM

x: 490266.70

EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

y: 4685441.11

REFERÈNCIA CADASTRAL 17032A005001300000BG
CLASSIFICACIÓ SÒL

Sòl no urbanitzable

AFECTACIÓ / RISCOS

Risc incendi alt – Risc geològic

QUALIFICACIÓ SÒL

Clau 25.- Sòl de protecció especial interès
connector

PROTECCIÓ EXISTENT

Normes Subsidiàries de Planejament de
Boadella i Les Escaules. Catàleg de Bens
Nivell 4 - clau AA,

ÚS ACTUAL
USOS PERMESOS
DESCRIPCIÓ GENERAL
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ORTOFOTOMAPA

Per accedir al jaciment cal prendre la carretera GIV 5041 des del Pont de
Molins. Passat el Km. 4 s'ha de trencar a l'esquerra i uns metres més amunt
cal prendre el trencant de l'esquerra i seguir-lo fins arribar en un petit replà
on
que cal seguir uns 350 m. A partir d'aquest punt ja es pot veure el castell de
Les Escaules. La cova se situa sota la paret de tramuntana del castell i per
accedir-hi
a trobar l'espadat de travertí. A partir d'aquest punt cal seguir arran de la
paret uns 50 m. fins a trobar l'entrada de la cova que es retalla al subsòl del
bosc de la vessant nord del turó del castell. Es tracta d'una cavitat amb
restes arqueològiques del paleolític mig i del neolític que forma part del
conjunt de coves del jaciment de la Caula, que fou descobert l'any 1978
Aquesta cova, situada al nivell superior d'una formació geològica calcària
amb parets irregulars, és de petites dimensions. L'orifici d'entrada s'obre al
nord-oest a una sala el•líptica orientada de nord a sud amb una alçada de
1,5 metres i una amplada de 1,2 metres. Originàriament es trobava
totalment reblerta pels sediments, però l'any 1979 s'hi realitzà una
intervenció arqueològica que permeté excavar la cova en la seva totalitat i
s'hi
format per una punta de sílex amb peduncle i aletes, una fulla a dors
rebaixat, un raspador i diverses làmines de sílex. També es va documentar
uns nivells amb indústria del paleolític mig caracteritzada per esclats de
devastació sobre còdols procedents del riu La Muga.

CROQUIS ELEMENT

JUSTIFICACIÓ CATALOGACIÓ
Element inclòs a l’ Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la
Generalitat de Catalunya / número : 8177

VALORS QUE MOTIVEN LA PROTECCIÓ
qualitat de rellevància arqueològica
qualitat de rellevància històrica

Jaciment inclòs al catàleg de les Normes Subsidiàries de Planejament de
Boadella i Les Escaules (11.10.2000)

TIPUS D´INTERVENCIÓ ADMESES
intervenció arqueològica

ESTAT CONSERVACIÓ

Bo

ELEMENTS PROTEGITS

NIVELL DE PROTECCIÓ

CATEGORIA PROTECCIÓ

Protecció integral del Jaciment arqueològic i preservació d'entorns junt amb
el castell de les Escaules (fitxa 1). El jaciment es troba dintre una àrea
d'expectativa arqueològica, fitxa 20, amb un nivell de protecció estudi
d'entorns, que comprèn junt amb el snu situat a la serra de les Avalls, els
terrenys compresos entre el nucli de les Escaules i el Castell.

INTEGRAL/
PRESERVACIÓ
D'ENTORNS

BPU

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

COVA DEL CASTELL
NOTÍCIES HISTÒRIQUES

vista detall de l'entrada de la cova

AL 1979 Eudald Carbonell Hi va dur a terme excavacions

vista detall de l'interior de la cova

BIBLIOGRAFIA
JIMÉNEZ CARBONELL, Enric . Els jaciments de La Caula (Boadella - Alt
Empordà). A:Butlletí de l'Associació Arqueològica de Girona . Girona .1980,
p.49-50
SERRA i BUSQUETS, David . Boadella d'Empordà. A:Quaderns de la
Revista de Girona . 2001, p.18-25
VERDAGUER i LLOVERAS, Esteve . Les Escaules. Una urbanització
prehistòrica. A:Revista Presència . Girona .1981, p.25-30
TOLEDO, A. . . A:La utilització de les coves des del Calcolític fins al Bronze
final al NE de Catalunya (2200-650 a.C.), tesis de doctorat, UAB . 1990
CARBONELL, E. . . A:Informe sobre los trabajos realitzados en el complejo
arqueològico de la Caula, . 1980

INTERVENCIONS

ENTORN
ENTORN IMMEDIAT
ENTORN PROPER
ACCÈS

difícil

vista de detall de sostre de la cova

vista detall de l'entrada de la cova
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AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
CATÀLEG DE BENS PROTEGITS
LOCALITZACIÓ
ESTIL

En una zona plana , davant del salt de La Caula

Romànic

SEGLE

XII-XIII

Inicial : Medieval

CRONOLOGIA
TIPOLOGIA

ANY

Àrea d'expectativa arqueològica

USOS
ÚS ORIGINAL

ANTIGA ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ
REGIM JURÍDIC

Propietat privada

UTM

x: 490664.94

EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ
y: 4685406.36

REFERÈNCIA CADASTRAL 17032A005000180000BE
CLASSIFICACIÓ SÒL

Sòl no urbanitzable

AFECTACIÓ / RISCOS

Risc inundabilitat Q 500 - Q100 – Risc
incendi baix – Risc geològic

QUALIFICACIÓ SÒL

Clau 25.- Sòl de protecció especial interès
connector

PROTECCIÓ EXISTENT

Normes Subsidiàries de Planejament de
Boadella i Les Escaules. Catàleg de Bens
Nivell 4 - clau AA, i inclòs dintre de zona de
protecció arqueològica.

ÚS ACTUAL
USOS PERMESOS
DESCRIPCIÓ GENERAL
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ORTOFOTOMAPA

Es troba en uns camps a l'esquerra de la carretera que arriba a Les
Escaules, des de Pont de Molins GIV-5041, als peus del salt d'aigua de La
Caula. Es tractava d'una església romànica (XII-XIII) que fou destruïda
durant el segon quart del segle XX. La única documentació conservada són
una sèrie de fotografies de l'arxiu de Josep Maria Gavin de l'any 1923, quan
coonservava pràcticament totes les estructures, només mancava bona part
de la volta de canó. Era una esglèsia romànica , d'una sola nau i amb absis
semicircular. La portalada, en el mur meridional de la nau, era d'un sol arc
de mig punt adovellat que posseïa impostes de forma excorbada. Hi havia
diverses finestres de doble esqueixada i arcs de punt rodó. La volta de la
nau era apuntada, però l'any 1923 només en restava un curt tram en
l'extrem occidental de l'edifici. Tota l'església era construïda amb carreus
ben escairats, disposats en filades seguides. Les voltes eren, també de
carreuada. Actualemnt no se'n pot veure ni el més petit vestigi en el lloc on
era emplaçada. La casa que hi ha prop de la carretera, Can Paisano, deixa
veure uns carreus ben treballats de les runes de l'antiga església, així com a
Les Escoles de Les Escaules.
Alguns estudiosos creuen que en aquest mateix lloc s'ubicaba el monestir
de Sant Martí de les Escaules (documentat l'any 844), (d'altres hipòtesis el
situen a la Casa cremada fitxa 3-04).
Durant l'època alt-medieval el petit monestir i l'església amb el cementiri al
costat devia tenir un reduït nucli de cabanes dels camperols que treballaven
pels monjos. Aquest reduit nucli no devia tenir murelles.

CROQUIS ELEMENT

JUSTIFICACIÓ CATALOGACIÓ
VALORS QUE MOTIVEN LA PROTECCIÓ
qualitat de rellevància arqueològica
qualitat de rellevància històrica
TIPUS D´INTERVENCIÓ ADMESES
en cas de sol·licitud de llicència per qualsevol actuació, es determinarà, en
funció de l'abast de la intervenció proposada sobre el subsòl, els
procediments oportuns d'acord amb l'article +++ d'aquest document.
ESTAT CONSERVACIÓ

Destruït

Element inclòs a l’ Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la
Generalitat de Catalunya / número : 8010
Element inclòs al catàleg i a la zona de protecció arqueològica
determinadade les Normes Subsidiàries de Planejament de Boadella de i
Les Escaules (11.10.2000)
Terrenys on es podria haver originat el nucli de Les Escaules abans de la
seva situació actual i abandonat degut a continues inundacions al voltant
del s. XIV-XV. Així mateix algunes notícies apunten la possibilitat que
l'antiga església destruïda s'assentés sobre les runes d'un antic monestir
(s. X-XI) i a l'existència de l'antic cementiri medieval.
ELEMENTS PROTEGITS

NIVELL DE PROTECCIÓ

CATEGORIA PROTECCIÓ

Atès que es tracta d'una església de la que no queden restes en superficie,
s'estableix una preservació del subsòl, per la possibilitat de l'existència de
valuosa informació històrica. Aquests terrenys estan dintre una àrea
d'expectativa arqueològica, fitxa 20, amb un nivell de protecció estudi
d'entorns.

PRESERVACIÓ
D'ENTORNS

BPU

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

ANTIGA ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ
NOTÍCIES HISTÒRIQUES

antiga església abans de ser derruïda

vista general de l'emplaçament

vista general de l'emplaçament

vista general de l'emplaçament

vista general de l'emplaçament

Es conserven fotografies de l'església a l'arxiu fotogràfic del Sr. Josep Maria
Gavin.
L'any 1926 el rector del poble va vendre els horts de la Caula i les pedres
de l'església. L'Ajuntament de les Escaules, va comprar alguns dels carreus
originals que poden veure's actualment a la part baixa de la paret de les
Escoles, a tocar del torrent. La resta de material sobrant va utilitzar-se per
construir l'edificació que actualment s'ubica al costat dels horts

interior de l'antiga església abans de ser derruïda

BIBLIOGRAFIA
BADIA I HOMS, J. . . A:L'Arquitectura medieval de l'Empordà . Girona .
Diputació de Girona . 1985 .
CATALÀ i ROCA, Pere . Castell de Les Escaules. A:Els castells catalans,
vol. II . Barcelona .Rafael Dalmau editor . 1969, p.352-354
SERRA i BUSQUETS, David . La Segrera, la força i el castell de Les
Escaules. Setembre de 2003
Fotografies de l'església provinents de l'Arxiu fotogràfic Salvany (Biblioteca
de Catalunya)
vista general de l'emplaçament

INTERVENCIONS

ENTORN
ENTORN IMMEDIAT
ENTORN PROPER
ACCÈS

bo
bo
fàcil
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AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
CATÀLEG DE BENS PROTEGITS
Al nord del nucli de Boadella

LOCALITZACIÓ

SEGLE

ESTIL

Inicial : Ferro/Ibèric Final

CRONOLOGIA
TIPOLOGIA

ANY

Àrea d'expectativa arqueològica

PLA DE DAVANT
REGIM JURÍDIC

Propietat privada

UTM

x:488424.86

1-30

EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

y: 4686918.22

REFERÈNCIA CADASTRAL
CLASSIFICACIÓ SÒL

Sòl urbanitzable

AFECTACIÓ / RISCOS

Risc incendi baix

QUALIFICACIÓ SÒL

USOS
ÚS ORIGINAL

PROTECCIÓ EXISTENT

Cap

ÚS ACTUAL
USOS PERMESOS
DESCRIPCIÓ GENERAL

ORTOFOTOMAPA

Se situa en una zona erma que hi ha al nord del nucli urbà de Boadella,
delimitat a l'est pel carrer Nou i el riu La Muga, al nord per la carretera GI
-604 d'Agullana i a l'oest amb el carrer Escoles. Es tracta d'una superficial
de ceràmica d'època romana. Fou localitzat durant les prospeccions
arqueològiques realitzades amb motiu de la modificació puntual de les
Normes Subsidiàries de Planejament del sector Sau 1. En aquesta àrea es
van localitzar alguns fragments de ceràmica dels segles II-I aC, entre els
que destaca l'àmfora itàlica, amb una nansa i varis fragments informes. La
visita al lloc per part de l'equip de revisió de l'inventari del patrimoni
arqueològic de la comarca de l'Alt Empordà (any 2009), va permetre
observar com l'àrea de troballes s'estenia als camps de ponent. Al tractar-se
de troballes superficials no es pot determinar la tipologia ni la funcionalitat
del jaciment. El marc cronològic dels materials documentats s'ha de situar
entre els segles II i I aC. Només sondejos posteriors permetrien establir
l'origen d'aquestes restes materials trobades en superfície, així com la seva
tipologia, la seva extensió i el seu estat de conservació.

CROQUIS ELEMENT

JUSTIFICACIÓ CATALOGACIÓ
Element inclòs a l’ Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la
Generalitat de Catalunya / número : 20066

VALORS QUE MOTIVEN LA PROTECCIÓ
qualitat de rellevància arqueològica

TIPUS D´INTERVENCIÓ ADMESES
en el moment de desenvolupar el sector, es determinarà, en funció de
l'abast de la intervenció proposada sobre el subsòl, els procediments
oportuns d'acord amb l'article +++ d'aquest document.
ESTAT CONSERVACIÓ

Desconegut

ELEMENTS PROTEGITS
S'estableix una protecció documental i estudi d'entons atès que les
troballes son fruit d'una prospecció superficial. Serà en el moment en que
es desenvolupi el sector quan es podrà determinar mitjançant sondejos i/o
excavació l'abast de les restes.

NIVELL DE PROTECCIÓ

CATEGORIA PROTECCIÓ

DOCUMENTAL/
ESTUDI D'ENTORNS

BPU

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

PLA DE DAVANT
NOTÍCIES HISTÒRIQUES

vista des del lloc on es van realitzar les trobades.

vista des del nord del pla de davant de boadella

BIBLIOGRAFIA

vista amb el cementiri al fons

INTERVENCIONS
Memòria intervenció arqueològica 2008: Arxiu Servei d'Arqueologia i
Paleontologia. Núm. reg.:
2008 - 9 i 10 de juny : Prospecció; Modificació puntual de les Normes
Subsidiàries de Planejament del sector Sau 1.

ENTORN
ENTORN IMMEDIAT
ENTORN PROPER
ACCÈS
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AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
CATÀLEG DE BENS PROTEGITS
LOCALITZACIÓ

Cami de Mas Lluis a uns 600 metres de la Gi-504
SEGLE

ESTIL

Medieval

CRONOLOGIA
TIPOLOGIA

ANY

Àrea d'expectativa arqueològica

USOS
ÚS ORIGINAL

Cementiri

PLA DEL CEMENTIRI
REGIM JURÍDIC

Propietat privada

UTM

487160.00, 4687251.36

1-31

EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

REFERÈNCIA CADASTRAL 17032A002000570000BJ
CLASSIFICACIÓ SÒL

Sòl no urbanitzable

AFECTACIÓ / RISCOS

Risc incendi alt

QUALIFICACIÓ SÒL

Clau 25.- Sòl de protecció especial interès
connector/ Clau H.- Sistema Hidrogràfic

PROTECCIÓ EXISTENT

Cap

ÚS ACTUAL
USOS PERMESOS
DESCRIPCIÓ GENERAL

ORTOFOTOMAPA

Terrenys situats entre les runes del mas Mata de Can Benet i el mas Can
Lluís amb el topònim Pla del Cementiri.
Es
pertànyer als masos que hi havia per aquesta zona durant l´Edat Mitjana.
Aquestes necròpolis o llocs d´enterrament restaven allunyades de llocs de
culte és a dir no hi havia una església al costat o propera. Aquestes tombes
eren fetes al cim de turons, tossals, carenes o roques per comunitats que
visqueren a l´alta edat mitjana i que encara eren poc cristianitzades. En
aquestes necròpolis les tombes podien ser cavades a la roca o buidades a
la terra i també fetes amb lloses, cistes o sarcòfags exempts. Les tombes de
la possible necròpolis de Boadella devien ser de lloses de pedra calcària
molt fácil de trobar a la zona. Els cossos dels difunts eren enterrats amb el
cap orientat vers l´Est o la sortida del sol, fet que ja trobem en algunes
inhumacions inclús preromanes.

CROQUIS ELEMENT

JUSTIFICACIÓ CATALOGACIÓ
VALORS QUE MOTIVEN LA PROTECCIÓ
- qualitat de rellevància arqueològica
- qualitat de rellevància històrica

Possibilitat de l'existència d'un cementiri d´època medieval.

TIPUS D´INTERVENCIÓ ADMESES
intervenció arqueològica

ESTAT CONSERVACIÓ

ELEMENTS PROTEGITS
Àrea d'expectativa arqueològica, amb un nivell de protecció d'estudi
d'entorns, que comprèn els terrenys delimitats al croquis adjunt, coneguts
amb el topònim Pla del Cementiri.

NIVELL DE PROTECCIÓ

CATEGORIA PROTECCIÓ

ESTUDI
D'ENTORNS

BPU

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

PLA DEL CEMENTIRI
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Els actuals habitants de Can Benet recorden haver trobat ossos arrencant
unes oliveres de l´anomenat Pla del Cementiri.

BIBLIOGRAFIA
David Serra Busquets. Cronista de Boadella
Estiu de 2006.

INTERVENCIONS

ENTORN
ENTORN IMMEDIAT
ENTORN PROPER
ACCÈS
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AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
CATÀLEG DE BENS PROTEGITS
a la muntanya anomenada La Creu

LOCALITZACIÓ

SEGLE

ESTIL

IX-X

Medieval

CRONOLOGIA
TIPOLOGIA

ANY

Àrea d'expectativa arqueològica

USOS
ÚS ORIGINAL

PUIG DE LA TORRE
REGIM JURÍDIC

Propietat privada

UTM

487805.50, 4686745.55

1-32

EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

REFERÈNCIA CADASTRAL
CLASSIFICACIÓ SÒL

Sòl no urbanitzable

AFECTACIÓ / RISCOS

risc incendi alt

QUALIFICACIÓ SÒL

Clau 25.- Sòl de protecció especial interès
connector/ Clau H.- Sistema Hidrogràfic

PROTECCIÓ EXISTENT

Cap

ÚS ACTUAL
USOS PERMESOS
DESCRIPCIÓ GENERAL

ORTOFOTOMAPA

Com que el castell de Boadella quedava enfonsat a la vall, sembla probable
que existís una torre de vigilància possiblement a la muntanya anomenada
La Creu, prop del poble, des d'on es divisa una bona part de la contrada. en
cas de perill el soldat de la torre de guaita avisava el soldat que hi havia dalt
de la torre del castell.
Segons uns escrits del segle XX, en aquella època es veien les restes de la
torre de dalt de dita muntanya i sembla ser que l’anomenaven torre
Gironella.

CROQUIS ELEMENT

JUSTIFICACIÓ CATALOGACIÓ
VALORS QUE MOTIVEN LA PROTECCIÓ
- qualitat de rellevància arqueològica
- qualitat de rellevància històrica

Possibilitat de l'existència d'una torre de guaita medieval

TIPUS D´INTERVENCIÓ ADMESES
intervenció arqueològica

ESTAT CONSERVACIÓ

ELEMENTS PROTEGITS
Àrea d'expectativa arqueològica, amb un nivell de protecció d'estudi
d'entorns, que comprèn els terrenys delimitats al croquis adjunt.

NIVELL DE PROTECCIÓ

CATEGORIA PROTECCIÓ

ESTUDI
D'ENTORNS

BPU

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

PUIG DE LA TORRE
NOTÍCIES HISTÒRIQUES

BIBLIOGRAFIA
David Serra Busquets. Cronista de Boadella
Setembre de 2003.

INTERVENCIONS

ENTORN
ENTORN IMMEDIAT
ENTORN PROPER
ACCÈS
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AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
CATÀLEG DE BENS PROTEGITS
Pl. Constitució, 1

LOCALITZACIÓ
ESTIL

Gòtic

SEGLE

XIV - XV

ANY

REGIM JURÍDIC

Propietat privada

UTM

X: 488225.97 Y: 4686611.39

2-01

EMPLAÇAMENT TOPO

SITUACIÓ

REFERÈNCIA CADASTRAL 82670-21

CRONOLOGIA
TIPOLOGIA

CASTELL PALAU DE BOADELLA

Monument històric

USOS
ÚS ORIGINAL

defensiu - castell

ÚS ACTUAL

habitatge

CLASSIFICACIÓ SÒL

Sòl urbà

AFECTACIÓ / RISCOS

Risc incendi baix

QUALIFICACIÓ SÒL

1a.- Subzona recinte murat

PROTECCIÓ EXISTENT

BCIN / Registre BCIN : 554-MH

USOS PERMESOS
DESCRIPCIÓ GENERAL

ORTOFOTOMAPA

Situat a llevant del nucli antic de la població de Boadella, al costat de l'església de Santa
Cecília i orientat a la plaça de la Constitució. Edifici de planta irregular, originalment format
per tres cossos adossats, disposats al voltant d'un pati rectangular delimitat per un mur de
tanca pel costat de llevant. El cos de ponent presenta la coberta de dues vessants, mentre
que el de migdia està cobert per una terrassa. Ambdós estan distribuïts en planta baixa i
pis. El mur de tanca orientat a la plaça presenta un gran portal d'arc de mig punt adovellat,
amb els brancals bastits amb carreus ben desbastats. Damunt seu destaca una làpida
gravada amb tres escuts i una inscripció: “BN DE VILAMARI ME FECIT / ANNO DNI M
CCCC L 8”. La resta de paraments exteriors presenten diverses refeccions d'època
moderna, com per exemple les finestres rectangulars bastides amb maons. Destaca però,
de la façana occidental, una finestra biforada amb les llindes d'arquets trilobulats, les
impostes decorades amb rosetes i una fina columneta al mig amb capitell decorat. L'interior
del recinte es troba articulat a partir del pati. Des d'aquest, una llarga escala bastida amb
carreus desbastats dóna accés al pis superior del cos de ponent. A la façana orientada al
pati presenta una altra finestra biforada de les mateixes característiques que l'anterior. A la
planta baixa, un gran arc rebaixat bastit en pedra desbastada dóna accés a les estances
interiors, cobertes amb voltes de canó dividides per arcs de mig punt adovellats. De la
planta
dues columnes poligonals de pedra amb basament i capitell. Dos portals de mig punt
adovellats donen accés a l'interior de l'edifici des dels extrems de la terrassa. De la part
septentrional destaca l'antiga sala major, la qual conserva els grans arcs diafragma
apuntats bastits amb dovelles ben tallades, recolzats als murs laterals de l'estança. La
banda de migdia, coberta també amb els arcs apuntats de l'antiga sala major, presenta un
festejador de pedra a l'interior. És probable que a l'angle nord-est del palau s'alcés una
torre de planta rectangular, tal i com manifesta el parament de carreus desbastats
localitzats a les cantonades del parament de migdia de l'estructura, la qual encara s'aixeca
per damunt de la resta d'edificis de la plaça. La construcció presenta els paraments
exteriors bastits amb pedra desbastada i sense treballar disposada regularment, i lligada
amb morter de calç. A l'interior del recinte es conserven alguns paraments bastits amb
carreus de pedra disposats en filades perfectament regulars.

VALORS QUE MOTIVEN LA PROTECCIÓ
qualitat de rellevància històrico - artística (memòria històrica)
qualitat de rellevància arquitectònica

CROQUIS ELEMENT

JUSTIFICACIÓ CATALOGACIÓ
Element inclòs a l’ Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la
Generalitat de Catalunya / número : 634
Element immoble inclòs a les Normes Subsidiàries de Planejament de
l'Ajuntament de Boadella i Les Escaules (11.10.2000).

TIPUS D´INTERVENCIÓ ADMESES
rehabilitació, restauració

ESTAT CONSERVACIÓ

Bo

ELEMENTS PROTEGITS
Protecció integral del castell de Boadella

NIVELL DE PROTECCIÓ

INTEGRAL

CATEGORIA PROTECCIÓ

BCIN

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

CASTELL PALAU DE BOADELLA
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
La vila pertanyé en origen al monestir de Sant Martí de les Escaules i,
posteriorment al de Sant Pere de Rodes. L'any 1123 fou donat en feu al
comte d'Empúries per Ramon Berenguer III. Durant el segle XIV n'eren
senyors els bisbes de Girona. El 1321 el castell de Boadella el posseïen
Pere de Rocabertí i Ramon de Vilamarí. Els Vilamarí figuren com a senyors
barons de Boadella fins a finals del segle XV o començaments del XVI.
Durant el segle XV es van fer importants obres de reforma al castell
convertint-lo en un gran castell-palau gòtic. A la portalada principal trobem
una inscripció gravada on indica l'any de construcció del castell que
conservem actualment (1458). Des de la Sentència Arbitral de Guadalupe
(1486) el pagesos descontents amb el seu senyor van abandonar el lloc.
Posteriorment el castell passaria a mans d'Antic Almogàver. A la segona
meitat del XVI era dels Albanell i, més tard, seria propietat d'altres famílies
burgeses de Barcelona i de Perpinyà. L'any 1785 el comprà Ignasi de Dou,
baró de Palau-surroca i de Calabuig. Durant el segle XVIII el castell va ser
administrat per la pròspera família Marcè de Can Felip.

BIBLIOGRAFIA
BADIA I HOMS, J.. L'Arquitectura Medieval de l'Empordà. Girona: Diputació
Provincial de Girona, 1985.
SERRA I BUSQUETS, D.. Boadella d'Empordà. Girona: Diputació de
Girona/Caixa de Girona, Desembre 2000.
DEL CAMPO I JORDÀ, F.. Castells Medievals. 88 guaites dels castlans de
l'Alt Empordà.. Figueres: Brau edicions, Maig del 1997.
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AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
CATÀLEG DE BENS PROTEGITS
Davant l'església de Santa Cecília

LOCALITZACIÓ

SEGLE

ESTIL

XIV - XV

ANY

EMPLAÇAMENT TOPO

SITUACIÓ

REGIM JURÍDIC

2-02

X: 488227.30 Y: 4686599.24

UTM

REFERÈNCIA CADASTRAL 82670 - 22

CRONOLOGIA
TIPOLOGIA

RESTES DE LES MURALLES DE BOADELLA

Monument històric

USOS
ÚS ORIGINAL

defensiu-muralla

ÚS ACTUAL

ruïna consolidada

CLASSIFICACIÓ SÒL

Sòl urbà

AFECTACIÓ / RISCOS

Risc inundabilitat Q 500 - Risc incendi baix

QUALIFICACIÓ SÒL

E4c- Equipament religiós

PROTECCIÓ EXISTENT

Cap

USOS PERMESOS
DESCRIPCIÓ GENERAL

ORTOFOTOMAPA

Situades dins del nucli urbà de la població de Boadella, a l'extrem sud-oest
del casc antic de la vila, davant l'església de Santa Cecília. Es tracta de les
restes conservades de les antigues muralles que encerclaven el nucli
medieval de Boadella. En concret es conserva un tram del parament situat
davant de la façana principal de l'església. Es tracta d'un mur escapçat
bastit amb pedres sense escairar i abundants còdols o rierencs, disposats
en filades més o menys regulars, i lligats amb morter de calç. Presenta una
única espitllera delimitada amb pedres desbastades, i diversos forats de
bastida.
Al sud el recinte murat limitava amb el torrent dit Gua i la Coromina, al nord
amb el torrent anomenat La Font, a l’oest el recinte era tancat pel Castell i
el tram de muralla objecte d’aquesta fitxa.
CROQUIS ELEMENT

JUSTIFICACIÓ CATALOGACIÓ
VALORS QUE MOTIVEN LA PROTECCIÓ
qualitat de rellevància històrico - artística (memòria històrica)

Element inclòs a l’ Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la
Generalitat de Catalunya / número : 39281
Origen medieval

TIPUS D´INTERVENCIÓ ADMESES
restauració

ESTAT CONSERVACIÓ

ruïna

ELEMENTS PROTEGITS

NIVELL DE PROTECCIÓ

protecció integral de la muralla. Està dintre de l'estudi d'entorns determinat
a la fitxa 02-10.

INTEGRAL

CATEGORIA PROTECCIÓ

BCIN

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

RESTES DE LES MURALLES DE BOADELLA
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Boadella era un reduït grup de masies escampades fins que, entre els
segles X-XI es va edificar el castell de Boadella. Poc a poc va convertir-se
en un catalitzador de la població dels masos que cercava la protecció que
oferia la fortificació. D'aquesta forma es va convertir en l'origen primitiu del
nucli urbà de Boadella. Durant els segles XIV-XV, en plena època feudal, es
bastiren les muralles que protegien la població que s'anava aplegant entorn
al castell, propietat, en indivís, de Pere Rocabertí i Ramon Vilamarí. Durant
l'any 1745 es va desmuntar part de al muralla per donar pas al Passeig del
Portal. Fins l'any 1915 es conservava el portal d'entrada i sortida al recinte
emmurallat. La portalada era feta amb grans dovelles i damunt seu es
dreçava un altíssim mur, fet amb còdols de riu i coronat per quatre
matacans.

BIBLIOGRAFIA
SERRA I BUSQUETS, D.. Boadella d'Empordà. Girona: Diputació de
Girona/Caixa de Girona, Desembre 2000.
CATALÀ I ROCA, P. [coord.].. Els Castells Catalans. Barcelona: RAFAEL
DALMAU, Editor, Novembre 1991.
DEL CAMPO I JORDÀ, F.. Castells Medievals. 88 guaites dels castlans de
l'Alt Empordà.. Figueres: Brau edicions, Maig del 1997.
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AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
CATÀLEG DE BENS PROTEGITS
Pl. de l'Església, 1

LOCALITZACIÓ
ESTIL

Obra popular

SEGLE

XIV-XVIII

ANY

REGIM JURÍDIC

Propietat privada

UTM

X: 488250.29 Y: 4686603.47

2-03

EMPLAÇAMENT TOPO

SITUACIÓ

REFERÈNCIA CADASTRAL 82670 - 22

CRONOLOGIA
TIPOLOGIA

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANTA CECÍLIA

Edificis religiosos/Àrea d'expectativa arqueològica

USOS
ÚS ORIGINAL

culte-església

ÚS ACTUAL

culte-església

CLASSIFICACIÓ SÒL

Sòl urbà

AFECTACIÓ / RISCOS

Risc inundabilitat Q 500 - Risc incendi baix

QUALIFICACIÓ SÒL

E4c- Equipament religiós

PROTECCIÓ EXISTENT

Normes Subsidiàries de Planejament de
Boadella i Les Escaules .Nivell 2 - (clau BC)

USOS PERMESOS
DESCRIPCIÓ GENERAL

ORTOFOTOMAPA

Situada a l'extrem sud-oest del nucli antic de la població de Boadella, al
costat del castell - palau de Boadella. Església d'una sola nau amb capelles
laterals i absis semicircular capçat a llevant, tot i que no es marca en planta.
Tant la volta de la nau com la de l'absis són apuntades i es troben
separades mitjançant un arc triomfal, arrebossat i pintat com la resta del
temple.
murs laterals i la zona absidal. Les capelles laterals estan cobertes amb
voltes d'arestes. Als peus de la nau hi ha el cor, sostingut amb una volta
rebaixada amb llunetes. La façana principal, orientada a ponent, presenta
un portal d'arc de mig punt adovellat i, damunt seu, un rosetó bastit en
pedra. La façana està rematada per un campanar disposat a mode de torre,
amb la coberta de dues vessants i quatre obertures allargades de mig punt,
bastides amb maons, per a les campanes. L'interior del temple, com ja s'ha
comentat, està completament arrebossat i pintat. Destaca el cicle de pintura
mural de l'absis. Exteriorment, les façanes es troben arrebossades i
pintades,
d'un parament de pedra de diverses mides i còdols, disposat irregularment i
lligat amb abundant morter de calç.
Hi ha documentació de l'edifici del s XIV i resta un mur al costat del clot de
les ànimes amb finestra amb atrompament (s XIII i XIV), la part més antiga
de l'església. Aquesta finestra a l'interior es cega.
Davant l'església hi havia l'antic cementiri d'origen medieval clausurat entre
1833-58.

CROQUIS ELEMENT

JUSTIFICACIÓ CATALOGACIÓ
VALORS QUE MOTIVEN LA PROTECCIÓ
qualitat de rellevància històrico - artística (memòria històrica)

Element immoble inclòs a les Normes Subsidiàries de Planejament de
l'Ajuntament de Boadella i Les Escaules (11.10.2000).
Element inclòs a l’ Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la
Generalitat de Catalunya / número : 17897

TIPUS D´INTERVENCIÓ ADMESES
restauració, manteniment, consolidació

ESTAT CONSERVACIÓ

Bo

ELEMENTS PROTEGITS
Protecció integral de l' Església parroquial de Santa Cecilia (1) i es
determina una protecció d'estudi d'entorns a la totalitat de la parcel·la .
Cal preservar la base de la primitiva ara de l'altar de l'església,
documentada l'any 1381, enterrada al portal.

NIVELL DE PROTECCIÓ

CATEGORIA PROTECCIÓ

INTEGRAL/
ESTUDI
D'ENTORNS

BCIL

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANTA CECÍLIA
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Es té coneixement de la fundació de la parròquia de Boadella l'any 1343, ja
que apareix mencionada en relació a la fundació de la capella de Sant
Llorenç del castell de Palau-Surroca. Atesa la seva proximitat amb el
castell, és possible que estigui situada en el mateix emplaçament que
ocupava la capella privada del castell dedicada a Santa Maria. L'any 1305,
aquesta capella era servida pel domer Joan Vidal. Es té constància que, un
cop transformada la capella en una església parroquial, es va celebrar la
primera missa el 15 de maig de 1343, oficiada pel primer rector del poble,
Berenguer de Coromines, procedent de Terrades. Cal tenir en compte que
l'any 1362 el lloc de Boadella consta que com a sufragània de la parròquia
de Santa Cecília de Terrades, d'aquí l'advocació a la mateixa santa, la qual
cosa es va estendre durant tota l'edat mitjana. Es té constància que l'any
1490, el Bisbe de Girona va unir la parròquia de Boadella a la de Terrades
com a conseqüència de la important disminució de la població, situació que
va perdurar fins l'any 1610. A finals del segle XVII l'església de Boadella
figura unida a la parròquia de Sant Martí de les Escaules. A mitjans del
segle
va protagonitzar una etapa de gran prosperitat. Va ser novament restaurada
després de les guerres del Francès al segle XIX.

BIBLIOGRAFIA
BADIA I HOMS, J.. L'Arquitectura Medieval de l'Empordà. Girona: Diputació
Provincial de Girona, 1985.
SERRA I BUSQUETS, D.. Boadella d'Empordà. Girona: Diputació de
Girona/Caixa de Girona, Desembre 2000.
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AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
CATÀLEG DE BENS PROTEGITS
C/ Processó, C/ Portal, Psg de l'església

LOCALITZACIÓ

SEGLE

ESTIL

XVI - XVIII

TIPOLOGIA

X: 488253.29 Y: 4686620.07

UTM
Medieval

Arquitectura civil

USOS
ÚS ORIGINAL

2-04

EMPLAÇAMENT TOPO

SITUACIÓ

REGIM JURÍDIC

ANY

CRONOLOGIA

NUCLI ANTIC DE BOADELLA

REFERÈNCIA CADASTRAL
CLASSIFICACIÓ SÒL

Sòl urbà

AFECTACIÓ / RISCOS

Risc incendi baix - Risc inundabilitat Q100 a
l'extrem est i sudest del nucli.

QUALIFICACIÓ SÒL

zona clau 1a i sistemes viari, equipaments i
espais lliures

PROTECCIÓ EXISTENT

Normes Subsidiàries de Planejament de
Boadella i Les Escaules. Nivell 3 - clau FP

ÚS ACTUAL
USOS PERMESOS
DESCRIPCIÓ GENERAL

ORTOFOTOMAPA

El nucli històric de la població de Boadella està situat a l'extrem sud-oest de
l'entramat urbà de la població actual, formant un conjunt articulat per
l'església parroquial de Santa Cecília i el castell dels Vilamarí. Està format i
delimitat pel traçat dels actuals carrers de la Processó, del Portal, Passeig
de l'Església i la Plaça de la Constitució. Són carrers estrets de recorregut
sinuós, molt d'ells pavimentats recentment, tot i que encara es conserva un
tram empedrat al carreró de l'Església, fet amb còdols de riu i datat al segle
XVIII.
Les primeres cases de pedra i més grans començaren a construir-se a
mitjans del s. XVI. Les cases del carrer del Portal que donen al carrer de
Sant Gaietà i al còrrec de la Font i les el carrer de la Processó que donen al
clot de les ànimes o clot de la Coromina foren ampliades durant el s. XVIII
per darrera, destruint les muralles a les que estaven fins llavors adossades.
A l’interior d’algunes cases com Can Niel, Cal Gavatx i altres es veuen els
murs de diferents èpoques i on arribava la vivenda original i on començava
l’ampliació del s XVIII.
En general, els edificis són rectangulars, amb les cobertes de dues vessants
de teula i distribuïts en planta baixa i dos pisos o bé golfes. Presenten
portals de mig punt adovellats, sobretot els edificis del carrer de la
Processó, i finestres rectangulars emmarcades amb carreus de pedra i els
ampits motllurats. També hi ha obertures amb els emmarcaments més
senzills i badius a les plantes superiors. Moltes d'aquestes construccions
estan rematades per ràfecs de teulada decorats amb triangles vermells
sobre fons blancs, a imitació dels ràfecs de dents de serra. Alguns d'ells
presenten inscripcions datades durant el segle XVIII i decoracions de
temàtica vegetal i animal. Els edificis estan bastits en còdols de riu i pedra
sense treballar de diverses mides, disposat de forma regular i lligat amb
abundant morter de calç.
VALORS QUE MOTIVEN LA PROTECCIÓ
qualitat de rellevància historicoartística

CROQUIS ELEMENT

JUSTIFICACIÓ CATALOGACIÓ
Element inclòs a l’ Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la
Generalitat de Catalunya / número : 17896
Element immoble inclòs a les Normes Subsidiàries de Planejament de
l'Ajuntament de Boadella i Les Escaules (11.10.2000).

TIPUS D´INTERVENCIÓ ADMESES
d'acord amb els articles 98, 99 i 100 de les normes urbanistiques.

ESTAT CONSERVACIÓ
Al plànol d'informació I.8.7a s'analitza una a una els usos i l'estat actual
de les edificacions existents (d'acord amb treball de camp efectuat al
febrer de 2010)

Origen medieval

ELEMENTS PROTEGITS
Es protegeixen ambientalment els carrers del nucli medieval, es regula
d'acord amb la qualificació urbanística, clau 1a. Els paràmetres de la clau
1a es determinen a les Normes Urbanístiques del POUM. Es delimita un
estudi d'entorns a tota la trama urbana formada pel traçat dels carrers
d'origen medieval.

NIVELL DE PROTECCIÓ

CATEGORIA PROTECCIÓ

AMBIENTAL/
ESTUDI D'ENTORNS

BPU

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

NUCLI ANTIC DE BOADELLA
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
El nucli antic de Boadella fou fortificat vers els segles VIII o IX, quan es feia necessari la
repoblació de les valls i les planes un cop expulsats els sarraïns. Aquesta fortificació tindria
cura
els monestirs també van complir amb aquesta tasca repobladora. Efectivament, la fundació
del monestir de Sant Martí de les Escaules per monjos benedictins al segle XI, va ser
decisiva per a donar origen al poble de Boadella. El primer abat conegut d'aquell cenobi
s'anomenava Adulf i aconseguí del rei franc Lluís el Pietós un precepte de defensa i
immunitat pel monestir entre els anys 820 i 825. Com s'ha indicat, Boadella era un reduït
grup de masies escampades fins que, entre els segles X-XI es va edificar el castell de
Boadella. Poc a poc va convertir-se en un catalitzador de la població dels masos que
cercava la protecció que oferia la fortificació. D'aquesta forma es va convertir en l'origen
primitiu del nucli urbà de Boadella. A finals del segle X, Boadella passà a dependre del
monestir de Sant Pere de Rodes, articulat entorn a la parròquia de Santa Cecília de
Terrades. L'any 1123, el comte de Barcelona Ramon Berenguer III, va donar Ponç Hug els
drets dels pobles Figueres, Pont de Molins i de Boadella. Durant els segles XIII-XIV, en
plena època feudal, es bastiren les muralles que protegien la població que s'anava
aplegant entorn al castell, propietat, en indivís, de Pere Rocabertí i Ramon Vilamarí.
Posteriorment
urbà (actuals carrers del Portal, de la Processó, etc.) al costat dels castell i de la seva
capella dedicada a Santa Cecília, juntament amb el cementiri. Posteriorment, entre els
segles XVII-XVIII, a conseqüència de la prosperitat que va donar el cultiu de la vinya i
l'olivera, la població va augmentar de tal forma que va ser necessari construir noves cases
fora del perímetre antic de la muralla, sorgint, d'aquesta forma, els carrers, Nou, Set,
Ginebre i Sant Gaietà. Aquest augment de la població, degut a la bonança agrícola, va
continuar fins a les darreries del segle XIX, donant pas a la formació de nous carrers, el de
la Salut i el del Pi. La invasió de la fil•loxera, que va afectar greument els conreus de vinya
de finals del segle XIX, juntament amb les conseqüències de les guerres carlines, va frenar
aquesta tendència d'augment positiu de població i provocar l'emigració tant cap a Amèrica
com cap a les ciutats.

BIBLIOGRAFIA
SERRA I BUSQUETS, D.. Boadella d'Empordà. Girona: Diputació de
Girona/Caixa de Girona, Desembre 2000.
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AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
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EMPLAÇAMENT TOPO

SITUACIÓ
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CRONOLOGIA
TIPOLOGIA

CAL GAVATX

Arquitectura civil- Cases de carrer

USOS
ÚS ORIGINAL

habitatge

ÚS ACTUAL

habitatge

CLASSIFICACIÓ SÒL

Sòl urbà

AFECTACIÓ / RISCOS

Risc inundabilitat Q 100 - Risc incendi baix

QUALIFICACIÓ SÒL

1a.- Subzona recinte murat

PROTECCIÓ EXISTENT

Cap

USOS PERMESOS
DESCRIPCIÓ GENERAL

ORTOFOTOMAPA

Situat dins del nucli urbà de la població de Boadella, a l'extrem nord-est del
casc antic de la vila, delimitat entre els carrers Processó i Sant Gaietà.
Edifici entre mitgeres de planta rectangular amb la coberta de teula de dues
vessants i distribuït en planta baixa i dos pisos. La façana orientada al carrer
Processó presenta un portal d'arc de mig punt adovellat, amb els brancals
bastits amb carreus de pedra ben desbastats. Les finestres dels pisos
superiors són totes rectangulars i han estat reformades modernament.
Caldria destacar l'ampit motllurat de grans dimensions situat a la finestra de
damunt del portal. Un altre element especial de l'edifici és el ràfec de la
teulada, format per dues fileres de rajoles i una de teula àrab intercalada,
decorat amb triangles vermells sobre fons blanc i temes vegetals i
geomètrics. Hi ha la següent inscripció: "PERA MERCADE ME HA FES
BUY DIA 5 OCH. 1773 ABE MARIA PURISIMA PEC SIN CONCEBIDA". La
construcció és bastida amb pedra de diverses mides sense treballar, lligada
amb abundant morter de calç.

CROQUIS ELEMENT

JUSTIFICACIÓ CATALOGACIÓ
Element inclòs a l’ Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la
Generalitat de Catalunya / número : 39235

VALORS QUE MOTIVEN LA PROTECCIÓ
qualitat de rellevància arquitectònica

TIPUS D´INTERVENCIÓ ADMESES
restauració, manteniment
les establertes als articles 98, 99 i 100 de les normes urbanistiques.

ESTAT CONSERVACIÓ

Bo

ELEMENTS PROTEGITS
Portal d'arc de mig punt adovellat del Carrer Processó (4), i ràfec del mateix
carrer (5)

NIVELL DE PROTECCIÓ

PARCIAL

CATEGORIA PROTECCIÓ

BPU

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

CAL GAVATX
NOTÍCIES HISTÒRIQUES

façana carrer processó

façana carrer processó

façana carrer processó, detall portal protegit

façana carrer ginebre

ràfec carrer processó

Boadella era un reduït grup de masies escampades fins que, entre els
segles X-XI es va edificar el castell de Boadella. Poc a poc va convertir-se
en un catalitzador de la població dels masos que cercava la protecció que
oferia la fortificació. D'aquesta forma es va convertir en l'origen primitiu del
nucli urbà de Boadella. Durant els segles XV-XVI es van aixecar les
primeres cases de pedra al nucli urbà (actuals carrers del Portal, de la
Processó, etc.) al costat dels castell i de la seva capella dedicada a Santa
Cecília, juntament amb el cementiri. Entre els segles XVII-XVIII, com a
conseqüència de la prosperitat que va donar el cultiu de la vinya i l'olivera,
la població va augmentar. En aquest context de bonança, les famílies
enriquides van reformar o van aixecar de nou grans cases al nucli antic.
Aquesta casa, concretament, coneguda com a cal Gavatx, presenta al ràfec
la data 1773 corresponent a l'any de construcció o potser d'una reforma de
la teulada.

detall ràfec carrer ginebre

BIBLIOGRAFIA
SERRA I BUSQUETS, D.. Boadella d'Empordà. Girona: Diputació de
Girona/Caixa de Girona, Desembre 2000.
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EMPLAÇAMENT TOPO

SITUACIÓ
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CRONOLOGIA
TIPOLOGIA

CAN SERRA / CASA ROTLLAN

Arquitectura civil- Cases de carrer

USOS
ÚS ORIGINAL

habitatge

ÚS ACTUAL

habitatge

CLASSIFICACIÓ SÒL

Sòl urbà

AFECTACIÓ / RISCOS

Risc inundabilitat Q 100 - Risc incendi baix

QUALIFICACIÓ SÒL

1a.- Subzona recinte murat

PROTECCIÓ EXISTENT

Cap

USOS PERMESOS
DESCRIPCIÓ GENERAL

ORTOFOTOMAPA

Situada dins del nucli urbà de la població de Boadella, a l'extrem sud-est del
nucli antic de la vila, formant cantonada entre el carrer del Portal i la plaça
de la Constitució. Edifici entre mitgeres de planta rectangular format per dos
cossos adossats, amb les cobertes de teula de dues vessants i distribuït en
planta baixa i pis, amb un altell enretirat de la línia de façana construït
tardanament. El cos principal està situat a la banda de llevant de la
construcció. Presenta un portal d'accés de mig punt adovellat, amb els
brancals fets de carreus ben escairats i la clau gravada amb una creu i la
data 1584. Al pis hi ha una finestra rectangular emmarcada amb carreus de
pedra, l'ampit motllurat i la llinda gravada amb un escut i la mateixa data
apareguda al portal, més el nom de "BARTOMEU ROLLAN" (nom i cognom
del fundador de la casa). El cos adossat a ponent presenta, a la planta
baixa, una obertura rectangular de cronologia actual, utilitzada per accedir al
garatge de l'edifici. Al pis, una finestra balconera rectangular emmarcada
amb carreus de pedra i la llinda plana. La construcció està bastida amb
pedra desbastada de mida mitjana disposada irregularment i lligada amb
morter. A les cantonades hi ha carreus escairats.
Estructures medievals més antigues als baixos de la casa.

CROQUIS ELEMENT

JUSTIFICACIÓ CATALOGACIÓ
Element inclòs a l’ Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la
Generalitat de Catalunya / número : 39237

VALORS QUE MOTIVEN LA PROTECCIÓ
qualitat de rellevància arquitectònica

TIPUS D´INTERVENCIÓ ADMESES
restauració, manteniment, consolidació
les establertes als articles 98, 99 i 100 de les normes urbanistiques.

ESTAT CONSERVACIÓ

Bo

ELEMENTS PROTEGITS
Façana principal : portal d'accés, finestres de la planta pis , (proporcions
obertures, brancals de pedra, clau gravada, ampit motllurat i llinda gravada)

NIVELL DE PROTECCIÓ

PARCIAL

CATEGORIA PROTECCIÓ

BPU

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

CAN SERRA / CASA ROTLLAN
NOTÍCIES HISTÒRIQUES

detall portal d' accés
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façana principal i entorn

part de la façana principal

façana principal

finestra pis superior amb llinda gravada i ampit motllurat

La primera documentació escrita d'aquesta casa apareix a un capbreu del
senyor de Boadella de l'any 1586 on, Bartomeu Rotllan reconeix tenir una
casa dins de les muralles de Boadella. Actualment, aquest edifici presenta
un portal amb una inscripció que la data del 1584. Possiblement sigui de les
cases de pedra més antigues del poble. El fet que aquesta casa tingui un
escut fa suposar que podria haver estat propietat dels administradors del
castell.

detall clau gravada
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