AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
CATÀLEG DE BENS PROTEGITS
Passatge de l'Església

LOCALITZACIÓ

SEGLE

ESTIL

XVIII

ANY

CARRER EMPEDRAT/EMPERAT DE RIERENCS
REGIM JURÍDIC

Municipal

UTM

X: 488258.52 Y: 4686650.81

EMPLAÇAMENT TOPO

SITUACIÓ

REFERÈNCIA CADASTRAL

CRONOLOGIA

Sòl urbà

CLASSIFICACIÓ SÒL
TIPOLOGIA

2-07

Arquitectura civil

AFECTACIÓ / RISCOS

USOS
ÚS ORIGINAL

carrer

ÚS ACTUAL

carrer

QUALIFICACIÓ SÒL

Sistema viari

PROTECCIÓ EXISTENT

Cap

USOS PERMESOS
DESCRIPCIÓ GENERAL

ORTOFOTOMAPA

Situat dins del nucli urbà de la població de Boadella, al bell mig del casc
antic de la vila, al passatge de l'Església. Tram de carrer empedrat format
per còdols o rierencs de diverses mides, col·locats de manera planera i
lligats amb morter de calç. Aquest tram, d'uns set metres de llargada, se
situa al passatge de l'Església, en el punt d'unió amb el carrer Processó i
abraça el perímetre de la casa que forma cantonada. L'edifici, de planta
rectangular, presenta la coberta de dues vessants i consta de dos pisos,
amb un portal de mig punt adovellat i dues finestres rectangulars
emmarcades amb carreus de pedra al pis.

CROQUIS ELEMENT

JUSTIFICACIÓ CATALOGACIÓ
Element inclòs a l’ Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la
Generalitat de Catalunya / número : 39236

VALORS QUE MOTIVEN LA PROTECCIÓ
qualitat de rellevància històrica

TIPUS D´INTERVENCIÓ ADMESES
restauració, manteniment, consolidació

ESTAT CONSERVACIÓ

Mitjà

ELEMENTS PROTEGITS
Tram de carrer empedrat

NIVELL DE PROTECCIÓ

AMBIENTAL

CATEGORIA PROTECCIÓ

BPU

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

CARRER EMPEDRAT/EMPERAT DE RIERENCS
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Entre els segles XVII-XVIII, com a conseqüència de la prosperitat que va
proporcionar el cultiu de la vinya i l'olivera, la població va augmentar. En
aquest context, les famílies enriquides van reformar o van aixecar de nou
grans cases al nucli antic de Boadella. És d'aquest moment el tram de
carrer empedrat que es conserva al passeig de l'Església.

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

INTERVENCIONS

ENTORN
ENTORN IMMEDIAT

mitjà

ENTORN PROPER

mitjà

ACCÈS

fàcil

2-07

AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
CATÀLEG DE BENS PROTEGITS
LOCALITZACIÓ
SEGLE

ESTIL

CAL GAVATXÓ/CAN RIBES

c/ de la Processó, 14

REGIM JURÍDIC

Propietat privada

XVII - XVIII

UTM

X: 488212.00 Y: 4686650.70

ANY

EMPLAÇAMENT TOPO

SITUACIÓ

REFERÈNCIA CADASTRAL 82670-13

CRONOLOGIA

Sòl urbà

CLASSIFICACIÓ SÒL
TIPOLOGIA

2-08

Arquitectura civil

AFECTACIÓ / RISCOS

USOS
ÚS ORIGINAL

habitatge

ÚS ACTUAL

habitatge

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 nord-oest
del casc antic de la vila. Edifici rehabilitat entre mitgeres de planta
rectangular, amb la coberta de teula de dues vessants i distribuït en planta
baixa i dos pisos. La façana principal, orientada al carrer de la Processó,
presenta un portal d'arc de mig punt adovellat, amb els brancals fets de
carreus desbastats. Aquesta obertura està descentrada a l'extrem de llevant
del parament. A l'extrem de ponent hi ha una finestra d'arc de mig punt amb
les lloses disposades a sardinell. Damunt del portal hi ha una finestra
rectangular emmarcada amb carreus de pedra i la llinda plana, que es
repeteix a l'altre extrem del parament. Al mig hi ha un balcó exempt amb el
finestral rectangular i la llinda feta de maons. Per últim, al pis superior, hi ha
una finestra de mig punt feta de maons i una altra de rectangular. A la part
inferior del parament, cal destacar un cos adossat semicircular que es
correspon amb la part superior de la tina que hi ha instal·lada al soterrani de
la casa. La construcció és bastida amb còdols i pedra sense treballar,
lligada amb abundant morter de calç. A les cantonades hi ha carreus ben
desbastats.

CROQUIS ELEMENT

JUSTIFICACIÓ CATALOGACIÓ
Element inclòs a l’ Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la
Generalitat de Catalunya / número : 39088

VALORS QUE MOTIVEN LA PROTECCIÓ
qualitat de rellevància arquitectònica

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

ESTAT CONSERVACIÓ

bo

ELEMENTS PROTEGITS
Façana principal : proporcions obertures, portal d'accés (arc de mig punt
adovellat, brancals de carreus) , cos adossat semicircular que es correspon
amb la part superior de la tina que hi ha instal·lada al soterrani de la casa.

NIVELL DE PROTECCIÓ

PARCIAL

CATEGORIA PROTECCIÓ

BPU

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

CAL GAVATXÓ/CAN RIBES
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. En 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. Durant la segona meitat del segle XVII,
Boadella es va dotar d'Universitat, institució de govern municipal, sota la
supervisió del baró. En aquest context de prosperitat, segurament es va
construir l'edifici del carrer Processó 14, que tipològicament i pel context del
carrer s'ha d'enquadrar en els segles XVII-XVIII.

BIBLIOGRAFIA
SERRA I BUSQUETS, D.. Boadella d'Empordà. Girona: Diputació de
Girona/Caixa de Girona, Desembre 2000.
SERRA I BUSQUETS, D.. Les Valls de Boadella i Les Escaules. Figueres:
Publigraf, 1995.

INTERVENCIONS

ENTORN
ENTORN IMMEDIAT
ENTORN PROPER
ACCÈS

bo
bo
fàcil

2-08

AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
CATÀLEG DE BENS PROTEGITS
LOCALITZACIÓ
SEGLE

ESTIL

CASA AL CARRER DE LA PROCESSÓ, 4

c/ de la Processó, 4

REGIM JURÍDIC

Propietat privada

XVIII-XIX

UTM

X: 488258.30 Y: 4686665.49

ANY

EMPLAÇAMENT TOPO

SITUACIÓ

REFERÈNCIA CADASTRAL 82670-08

CRONOLOGIA

Sòl urbà

CLASSIFICACIÓ SÒL
TIPOLOGIA

2-09

Arquitectura civil

AFECTACIÓ / RISCOS

USOS
ÚS ORIGINAL

habitatge

ÚS ACTUAL

habitatge

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 la banda de
tramuntana del casc antic de la vila. Edifici entre mitgeres de planta
rectangular, amb la coberta de teula de dues vessants i distribuït en planta
baixa i dos pisos. La façana principal, orientada al carrer de la Processó,
presenta les obertures organitzades en dos eixos verticals. Destaca el gran
portal d'accés a l'interior, d'arc rebaixat adovellat i amb els brancals fets de
carreus desbastats. Damunt seu hi ha un balcó exempt amb la llosana
motllurada i el finestral de sortida rectangular bastit amb maons. Al pis
superior trobem una finestra balconera de maons, a l'extrem de ponent del
parament, i una obertura d'arc de mig punt bastida en maons, a llevant. La
façana està coronada per un ràfec de dents de serra pintat, que presenta la
data de construcció 1867, la qual es pot referir a la reforma de la coberta. La
construcció és bastida amb còdols i pedra sense treballar, lligada amb
abundant morter de calç. A les cantonades hi ha pedra desbastada de mida
gran.

CROQUIS ELEMENT

JUSTIFICACIÓ CATALOGACIÓ
Element inclòs a l’ Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la
Generalitat de Catalunya / número : 39087

VALORS QUE MOTIVEN LA PROTECCIÓ
qualitat de rellevància arquitectònica

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

ESTAT CONSERVACIÓ
coberta reformada el 1867

mitjà

ELEMENTS PROTEGITS
Façana principal : obertures organitzades en dos eixos verticals. portal
d'accés (arc rebaixat adovellat, brancals de carreus) finestral de sortida
rectangular bastit amb maons, finestra balconera de maons, obertura d'arc
de mig punt bastida en maons. Inscripció amb la data 1867 ràfec coberta.

NIVELL DE PROTECCIÓ

PARCIAL

CATEGORIA PROTECCIÓ

BPU

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

CASA AL CARRER DE LA PROCESSÓ, 4
NOTÍCIES HISTÒRIQUES

detall portal d'accés façana carrer processó

façana carrer processó

detall façana carrer processó

detall finestra façana carrer processó

façana sposterior

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. En 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. Durant la segona meitat del segle XVII,
Boadella es va dotar d'Universitat, institució de govern municipal, sota la
supervisió del baró. En aquest context de prosperitat, segurament es va
construir l'edifici del carrer Processó 4, que tipològicament i pel context del
carrer s'ha d'enquadrar al segle XVIII, encara que al ràfec es pot apreciar la
data 1867 que segurament indica l'any de la reforma de la teulada i potser
l'ampliació d'un pis.

detall finestra balconera de maons, pis superior

BIBLIOGRAFIA
SERRA I BUSQUETS, D.. Boadella d'Empordà. Girona: Diputació de
Girona/Caixa de Girona, Desembre 2000.
SERRA I BUSQUETS, D.. Les Valls de Boadella i Les Escaules. Figueres:
Publigraf, 1995.

detall obertura d'arc de mig punt pis superior
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2-09

AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
CATÀLEG DE BENS PROTEGITS
Casa n1 de la plaça de la Constitució

LOCALITZACIÓ

SEGLE

ESTIL

XVII - XVIII

ANY

CAN CASADEMONT/MAS VILA
REGIM JURÍDIC

Propietat privada

UTM

488251.22, 4686636.07

EMPLAÇAMENT TOPO

SITUACIÓ

REFERÈNCIA CADASTRAL 8267304DG8886N0001FW

CRONOLOGIA

Sòl urbà

CLASSIFICACIÓ SÒL
TIPOLOGIA

2-10

Arquitectura civil

AFECTACIÓ / RISCOS

USOS
ÚS ORIGINAL

habitatge

ÚS ACTUAL

habitatge

QUALIFICACIÓ SÒL

1a.- Subzona recinte murat

PROTECCIÓ EXISTENT

Cap

USOS PERMESOS
DESCRIPCIÓ GENERAL

ORTOFOTOMAPA

Casa n1 de la plaça de la Constitució anomenada can Casademont i
antigament Mas Vila. Actualment presenta la façana principal restaurada a
roc vist. L’interès d’aquesta casa rau en ser la primera casa construïda del
poble, encara que l’actual edificació pertany a la reconstrucció feta durant el
s. XVII o principis del s. XVIII
Encara conserva el trull per fer vi i oli i era junt amb Can Felip l'única casa
que disposava de pou propi

CROQUIS ELEMENT

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

L’interès d’aquesta casa rau en ser la primera casa construïda del poble.

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

ESTAT CONSERVACIÓ

bo

ELEMENTS PROTEGITS
Envolvent

NIVELL DE PROTECCIÓ

CATEGORIA PROTECCIÓ

PARCIAL DE
VOLUMETRIA

BPU

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

CAN CASADEMONT/MAS VILA
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Per tradició oral sabem que l´actual casa de Can Casademont de la Plaça
Major es deia mas Vila i era considerada una de les primeres cases que es
construïren del poble. Estava situada prop del castell i de l´església quan el
poble encara no devia estar encerclat per les muralles (que començaren a
erigir-se vers els segles XIII i XIV). Segons la tradició oral, recollida pel
secretari de l´Ajuntament de Boadella a principis del s.XX, la família
Casademont havia estat una de les fundadores del poble i provenien dels
masos de Can Vila de Subirats, en una zona força accidentada i actualment
deshabitada. Sembla ser que el mas Vila de Boadella hauria rebut el nom
per la procedència dels seus fundadors del mas de can Vila de Subirats.
El cognom Casademont, família que habitava el mas de can Vila de
Boadella durant l´Edat Mitjana, prové de “casa” i de “mont” que significa
muntanya. Serien pertant la gent de la casa de la muntanya, els que
haurien baixat de les muntanyes de can Vila per fundar una nova casa a la
vall de Boadella, al costat de la Muga. Segons la tradició oral una rondalla
explica que en temps molt recolats els veïns de can Vila de Subirats van
perdre una vaca del seu ramat i la trobaren seguint els seus excrements
que en aquesta zona de l´Empordà s´anomenen “bues”. Trobaren la vaca
pasturant en un prat de la vall on ara hi ha Boadella, al costat de la Muga.
Els que la trobaren decidiren aixecar un mas a l´indret on havien retrobat la
vaca i així fundaren el lloc de Boadella, topònim que voldria dir “bua de la
vaca” o “bua d´ella”. Al llarg dels segles els Casademont de Boadella foren
sempre la família que treballava més terres i les de millor qualitat pels
senyors del castell de Boadella. Foren batlles del senyor i administradors
del castell que anava canviant de propietaris, nobles catalans i burgesos de
Barcelona, Perpinyà i Figueres. Els Casademont cobraven els censos dels
pagesos
en petites cases dins el petit clos murat de Boadella, l´actual poble.

BIBLIOGRAFIA
SERRA I BUSQUETS, D..

INTERVENCIONS

ENTORN
ENTORN IMMEDIAT
ENTORN PROPER
ACCÈS

bo
bo
fàcil

2-10

AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
CATÀLEG DE BENS PROTEGITS
c/ de la Processó, 15-22

LOCALITZACIÓ
SEGLE

ESTIL

XVII - XVIII

ANY

CASAL DE CAN FELIP/CASTELL PETIT
REGIM JURÍDIC

Propietat privada

UTM

X: 488212.00 Y: 4686650.70

EMPLAÇAMENT TOPO

SITUACIÓ

REFERÈNCIA CADASTRAL 8367701DG8886N0001KW

CRONOLOGIA

Sòl urbà

CLASSIFICACIÓ SÒL
TIPOLOGIA

2-11

Arquitectura civil

AFECTACIÓ / RISCOS

USOS
ÚS ORIGINAL

habitatge

ÚS ACTUAL

habitatge

QUALIFICACIÓ SÒL

1a.- Subzona recinte murat

PROTECCIÓ EXISTENT

Cap

USOS PERMESOS
DESCRIPCIÓ GENERAL

ORTOFOTOMAPA

Té tres façanes. Les façanes foren arrebossades a principis del s.XX i no
deixen veure la pedra al descobert. A la façana principal les obertures es
troben emmarcades amb pedres ben tallades i rústics ampits.
En el ràfec de la teulada, típic del s.XVIII, les rajoles estan pintades de blanc
i tenen els dibuixos i les lletres fets amb color vermell. La seva decoració
presenta una gran varietat de temes : galls, estels, flors, diferents motius
geomètrics i personatges amb els braços estesos, i la inscripció : AVE
MARIA PURISIMA SIN PECADO CONCEBIDA / ANYO SANTO 1775
MARS. Aquesta inscripció ens indica que la casa degué ser reconstruïda o
modificada l´any que es diu, segurament damunt d´una altre casa ja existent
a l´Edat Mitjana.
La façana lateral amb gran portal emmarcat amb rajoles de terra cuita
(possiblement de finals del s.XIX). En el primer pis de la casa hi ha dues
finestres força grans i força separades l´una de l´altre. Es troben
emmarcades amb carreus ben tallats del s.XVIII. En el segon i últim pis hi
ha l´obertura d´una petita finestra que degué ser feta modernament.
La façana que dóna al carreró de l´Església les obertures es troben
emmarcades amb carreus. Gran eixida on s´hi troba l´antic pou que
subministrava aigua a la casa. El ràfec presenta la decoració de motius
vegetals o flors de color vermell sobre fons blanc. Una inscripció, feta també
amb colors vermells : JOANNES MARCE ME FECIT.
Pel costat esquerra el segon pis presenta dues arcades o badius que donen
damunt l´eixida. Tota aquesta façana està arrebossada menys la part de la
planta baixa on hi ha la porta d´entrada que presenta la pedra al descobert
(simples còdols de riu col.locats de manera irregular).
A l´entrada principal es conserva encara el trull per fer oli amb el molí i la
premsa possiblement de principis del s.XIX. Algunes moles del s.XVIII o
potser més antigues es veuen mig enterrades en el terra de la casa. Aquest
trull encara funcionava després de la Guerra Civil del 1936-39.

CROQUIS ELEMENT

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

Segona casa més gran del poble després del castell i per importància la
segona de més relleu després de can Casademont.
Ràfecs amb inscripcions.

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

ESTAT CONSERVACIÓ

bo

ELEMENTS PROTEGITS
Obertures amb carreus i ampits de l'edificació original, portals, ràfecs
coberta decorats i inscripcions (4), badius, trull.

NIVELL DE PROTECCIÓ

CATEGORIA PROTECCIÓ

PARCIAL PUNTUAL I
DE FAÇANA

BPU

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

CASAL DE CAN FELIP/CASTELL PETIT
NOTÍCIES HISTÒRIQUES

cantonada carrer processó

La família Marcè va comprar aquesta casa a principis del s.XVIII i s´hi va
instal.lar realitzant diferents obres al llarg dels segles XVIII i XIX. Aquesta
família, d´origen francès, es probable que s´instal.lés a la comarca durant el
s.XVI quan molts francesos es refugiaren a Catalunya durant les guerres de
religió. Sigui com sigui els Marcè que vingueren a Boadella provenien de
Figueres on feien de jurats o jutges i arribaren a ser jurats del senyor de
Boadella, al qui prestaren els seus serveis durant molt de temps, l´any 1685
consta com a jutge ordinari de Boadella un tal Francesc Marcer. També
tenien l´ofici de negociants com es troba anotat en algunes escriptures del
s.XVIII i arribaren a ser administradors de negocis i finques dels barons de
Boadella. La relació amb el senyor del castell va fer que acabessin instal.
lant-se a Boadella comprant la casa i nombroses terres, juntament amb
altres finques que ja tenien en altres llocs de la comarca. Durant la segona
meitat del s.XVIII es convertiren en la segona casa més important del poble
després de can Casademont no solament per les propietats que tenien a
Boadella sinó per les altres que tenien a Figueres, Peralada, Cabanes o
Campmany. A Boadella tenien molí de moldre blat (molí del castell del camí
del Bac dels Eixarts), trull per fer oli i altres cases a part de la pairal. Durant
els segles XVIII i XIX les cases que posseïen un molí propi eren
considerades molt riques. Aquest molí era utilitzat també per altres pagesos
del poble i estava habitat per una família de moliners. Possiblement fou
reconstruït damunt les restes d´un antic molí medieval propietat dels
senyors del castell i per això s´anomenava Molí del castell però també pot
ser que el molí fos construït l´any 1786 per la família Marcè i fos anomenat
“del castell” perquè can Felip també era coneguda amb el nom de Castell
petit.

carrer processó

façana passeig de l'església

detall ràfec passeig de l'església

detall ràfec carrer processó

ràfec passeig de l'església

BIBLIOGRAFIA
SERRA I BUSQUETS, D..

ràfec carrer processó

INTERVENCIONS

ENTORN
ENTORN IMMEDIAT
ENTORN PROPER
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bo
fàcil

2-11

AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
CATÀLEG DE BENS PROTEGITS
c/Portal, 2

LOCALITZACIÓ
SEGLE

ESTIL

XVII - XVIII

ANY

ANTIGA RECTORIA
REGIM JURÍDIC

Propietat privada

UTM

488289.1, 4686634.68

EMPLAÇAMENT TOPO

SITUACIÓ

REFERÈNCIA CADASTRAL 8267006DG8886N0001BW

CRONOLOGIA

Sòl urbà

CLASSIFICACIÓ SÒL
TIPOLOGIA

2-12

Arquitectura civil

AFECTACIÓ / RISCOS

USOS
ÚS ORIGINAL

rectoria

ÚS ACTUAL

habitatge

QUALIFICACIÓ SÒL

1a.- Subzona recinte murat

PROTECCIÓ EXISTENT

Cap

USOS PERMESOS
DESCRIPCIÓ GENERAL

ORTOFOTOMAPA

És un dels més grans del poble i presenta forma rectangular. Totes les
façanes d´aquesta casa foren arremolinades amb capes d'arrebossat a
finals dels anys 60 del s.XX cobrint totes les pedres.
La façana principal dóna al carrer del Portal, pel lloc on hi havia el vell portal
d´entrada, entre la rectoria i can Silvestre. En aquesta façana hi ha la porta
principal d´entrada a la Rectoria formant una portalada d´arc de mig punt
amb carreus i dovelles que pel seu estat de conservació sembla ser una
obra del s.XVII o principis del s.XVIII. Damunt de la porta, en el segon pis, hi
ha una finestra de forma quadrada, gran i amb alguns carreus que
´emmarquen (s.XVIII). Damunt d´aquesta finestra n´hi ha una altra d
´idèntica i amb un rellotge de Sol pintat en el seu costat dret. Aquest rellotge
de Sol fou pintat amb les obres de finals dels anys 60 del s.XX en el mateix
lloc on hi havia l´antic, potser del s.XVIII.

CROQUIS ELEMENT

La façana que dóna al Passeig del Portal tenia una pedra o llinda amb una
inscripció i la data 1745 que encara es veia l´any 1915 i que degué quedar
tapada amb les obres d´arrebossat de la façana. Aquesta data devia
pertànyer a una reconstrucció o restauració de la casa feta en aquella
època.

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

Antiga rectoria

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

ESTAT CONSERVACIÓ

bo

ELEMENTS PROTEGITS
portalada d´arc de mig punt amb carreus i dovelles (4) ,i la finestra del
primer pis a sobre seu emmarcada amb carreus.
llinda amb inscripció

NIVELL DE PROTECCIÓ

CATEGORIA PROTECCIÓ

PARCIAL
PUNTUAL

BPU

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

ANTIGA RECTORIA
NOTÍCIES HISTÒRIQUES

façana carrer del portal

façana carrer processó

detall portal

detall rellotge de sol

façana carrer del portal

façana carrer del portal

BIBLIOGRAFIA

detall finestra carrer del portal

INTERVENCIONS

ENTORN
ENTORN IMMEDIAT
ENTORN PROPER
ACCÈS

bo
bo
fàcil

2-12

AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
CATÀLEG DE BENS PROTEGITS
carrer Nou

LOCALITZACIÓ
SEGLE

ESTIL

XIX

CEMENTIRI MUNICIPAL

ANY

1858

488505.20, 4686875.45

UTM

REFERÈNCIA CADASTRAL 8468106DG8886N0001DW

CRONOLOGIA

Sòl urbà

CLASSIFICACIÓ SÒL
TIPOLOGIA

EMPLAÇAMENT TOPO

SITUACIÓ

REGIM JURÍDIC

2-13

Arquitectura civil

USOS
ÚS ORIGINAL

cementiri

ÚS ACTUAL

cementiri

AFECTACIÓ / RISCOS

QUALIFICACIÓ SÒL

E6.- Equipament funerari/cementiri

PROTECCIÓ EXISTENT

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

USOS PERMESOS
DESCRIPCIÓ GENERAL

ORTOFOTOMAPA

L’actual cementiri de Boadella constitueix un petit cementiri rural de mitjan s.
XIX. Està partit per un caminal de xiprers, amb filades de nínxols a cada
costat molt fidels a la línia d’arquitectura popular seguida en molts pobles de
la comarca.
Els nínxols més antics son de punt rodó i pintats de blanc.
L’any 1983 es feren importants obres en aquest cementiri; construcció de la
caseta del fossar, la teulada i passadissos.

CROQUIS ELEMENT

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

Element immoble inclòs a les Normes Subsidiàries de Planejament de
l'Ajuntament de Boadella i Les Escaules (11.10.2000).

TIPUS D´INTERVENCIÓ ADMESES

ESTAT CONSERVACIÓ

ELEMENTS PROTEGITS
Es protegeix l'arquitectura popular dels ninxols d'arc de mig punt pintats de
blanc

NIVELL DE PROTECCIÓ

PARCIAL PUNTUAL

CATEGORIA PROTECCIÓ

BPU

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

CEMENTIRI MUNICIPAL
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Les lleis de Ferran VII obligaren a construir un nou cementiri l’any 1833,
lluny del nucli del poble, fou construït on hi ha l’actual. Aquest cementiri es
construí en terrenys que pertanyien al Bisbat. Les obres foren pagades per
l’Ajuntament.
L’any 1880 el rector Pere Albert va demanar a l’Ajuntament que per mitjà de
prestació personal es construís un mur de contenció per al cementiri. El
costat del cementiri que dona al riu Muga era contínuament afectat per les
riuades

BIBLIOGRAFIA
Boadella d'Empordà. Quaderns de la revista de Girona. David Serra i
Busquets

INTERVENCIONS

ENTORN
ENTORN IMMEDIAT
ENTORN PROPER
ACCÈS
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AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
CATÀLEG DE BENS PROTEGITS
c/ Nou, 1

LOCALITZACIÓ
SEGLE

ESTIL

XX Inici

ANY

1928

REGIM JURÍDIC

Pública

UTM

X: 488321.61 Y: 4686751.03

2-14

EMPLAÇAMENT TOPO

SITUACIÓ

REFERÈNCIA CADASTRAL 83680-01

CRONOLOGIA
TIPOLOGIA

LES ESCOLES/CEIP SANTA CECILIA

Arquitectura civil

USOS
ÚS ORIGINAL

escola

ÚS ACTUAL

escola

CLASSIFICACIÓ SÒL

Sòl urbà

AFECTACIÓ / RISCOS

Risc incendi baix

QUALIFICACIÓ SÒL

E1.- Equipament docent

PROTECCIÓ EXISTENT

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

USOS PERMESOS
DESCRIPCIÓ GENERAL

ORTOFOTOMAPA

Situades dins del nucli urbà de la població de Boadella, al nord-oest del
casc antic, amb la façana orientada al carrer Nou. Edifici aïllat de planta en
forma d'E que consta de quatre cossos adossats, amb les cobertes de teula
de dues vessants i distribuïts en una sola planta. La façana principal,
orientada a migdia, presenta totes les obertures d'arc rebaixat bastides amb
maons, amb els brancals arrebossats. Hi ha dos portals d'accés a l'interior i
diversos finestrals de grans dimensions, amb els ampits de rajola vidrada
verda. Damunt la finestra central hi ha la data de construcció, 1928. La resta
de façanes presenten finestres rectangulars, algunes de nova obertura,
mentre que les portes de les façanes laterals continuen essent d'arc
rebaixat, tot i que amb els emmarcaments arrebossats. La construcció està
arrebossada i pintada de color groc.
CROQUIS ELEMENT

JUSTIFICACIÓ CATALOGACIÓ
VALORS QUE MOTIVEN LA PROTECCIÓ
qualitat de rellevància memòria col.lectiva o cultural

Element inclòs a l’ Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la
Generalitat de Catalunya / número : 39068
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
volumetria i façanes, proporcions obertures

NIVELL DE PROTECCIÓ

PARCIAL

CATEGORIA PROTECCIÓ

BPU

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

LES ESCOLES/CEIP SANTA CECILIA
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
autor : BLANCH I ROIG, Emili. Arquitecte
L'any 1864 l'Ajuntament de Boadella va comprar un terreny en el Camp del
Noguer per a edificar les escoles. El projecte va ser dissenyat per
l'arquitecte Josep Roca i Bros, però mai s'arribà a construir a causa de la
manca de cursos. Després de passar per diferents emplaçament, l'any
1928, l'ajuntament construí uns edificis destinats específicament a les
escoles projectat per l'arquitecte Emili Blanch. Al llarg del segle XX s'han
dut a terme diverses obres de manteniment i millora (destaca les
restauracions de les teulades en els anys 1969 i 1977). Actualment l'edifici
acull el CEIP Santa Cecília (que forma part de la Zer Les Salines).

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

INTERVENCIONS
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AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
CATÀLEG DE BENS PROTEGITS
c/ Ginebre, 1

LOCALITZACIÓ
SEGLE

ESTIL

XX Inici

ANY

1914

REGIM JURÍDIC

Municipal

UTM

X: 488287.39 Y: 4686536.51

2-15

EMPLAÇAMENT TOPO

SITUACIÓ

REFERÈNCIA CADASTRAL 83666-01

CRONOLOGIA
TIPOLOGIA

SOCIETAT LA CARITAT

Arquitectura civil

USOS
ÚS ORIGINAL

associacions

ÚS ACTUAL

centre cultural

CLASSIFICACIÓ SÒL

Sòl urbà

AFECTACIÓ / RISCOS

Risc inundabiltat Q 100- Risc incendi baix

QUALIFICACIÓ SÒL

E4a.- Equipament cultural

PROTECCIÓ EXISTENT

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

USOS PERMESOS
DESCRIPCIÓ GENERAL

ORTOFOTOMAPA

Situat dins del nucli urbà de la població de Boadella, al sud del casc antic de
la vila pel carrer del Ginebre. Edifici aïllat de planta rectangular amb la
coberta de teula de dues vessants i distribuït en una sola planta. Totes les
obertures de l'edifici són d'arc rebaixat, amb els emmarcaments bastits amb
maons i les claus destacades. La façana principal, orientada al carrer
Ginebre, presenta tres portals d'accés a l'interior decorats amb frontons
triangulars motllurats, a la part superior. Alternats entre els portals hi ha dos
grans finestrals. La façana està rematada amb una senzilla motllura
horitzontal i un ràfec dentellat. A la part inferior del parament hi ha un sòcol
de pedra delimitat per una cornisa de maons. A la façana de ponent hi ha
tres finestrals i el mateix tipus de sòcol a la part inferior. Adossat a la façana
posterior hi ha les restes d'un altre cos estructural, actualment enrunat, tot i
que conserva el portal rebaixat de maons per accedir-hi. La construcció està
arrebossada i pintada de groc.

CROQUIS ELEMENT

JUSTIFICACIÓ CATALOGACIÓ
VALORS QUE MOTIVEN LA PROTECCIÓ
qualitat de rellevància memòria col.lectiva o cultural

Element inclòs a l’ Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la
Generalitat de Catalunya / número : 39069
Element immoble inclòs a les Normes Subsidiàries de Planejament de
l'Ajuntament de Boadella i Les Escaules (11.10.2000).

TIPUS D´INTERVENCIÓ ADMESES
edifici principal (1) : rehabilitació, restauració

ESTAT CONSERVACIÓ
edifici principal (1) : bo
edificis auxiliars (2) : dolent

Bo

ELEMENTS PROTEGITS
edifici principal (1) : volumetria i façanes nord i oest, proporcions obertures,
detalls ornamentals

NIVELL DE PROTECCIÓ

PARCIAL

CATEGORIA PROTECCIÓ

BPU

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

SOCIETAT LA CARITAT
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
L'embrió de la creació d'una societat de socors apareix ja a l'any 1868. Es
tracta d'un fenomen comú en molts pobles durant aquest anys i tenien com
a funció proporcionar serveis mèdics a tots aquells veïns que
econòmicament no s'ho podien permetre. El finançament provenia de les
quotes
el nom de Societat de Socors Mutus La Caritat. Els seus primers estatuts
daten de l'any 1906. En un primer moment no va tenir una seu permanent,
ja
quan la Societat va comprar l'antic trull de Can Juncà i els terrenys annexes
per a construir-hi la nova seu, que no s'acabaria fins tres anys després.
L'any 1988 la Societat es va dissoldre ja que les seves funcions van quedar
assumides per l'estat amb el sistema públic de Seguretat Social. L'edifici, a
partir d'aquest moment,va passar a ser propietat de l'ajuntament.

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
CATÀLEG DE BENS PROTEGITS
c/ Processó, 2, Les Escaules

LOCALITZACIÓ
ESTIL

Barroc

SEGLE

XVIII Final

ANY

1785

REGIM JURÍDIC

Propietat privada

UTM

X: 490414.07 Y: 4685579.42

3-01

EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

REFERÈNCIA CADASTRAL 04563 - 04

CRONOLOGIA
TIPOLOGIA

ESGLÉSIA PARROQUIAL SANT MARTÍ

Arquitectura religiosa

USOS
ÚS ORIGINAL

culte-església

ÚS ACTUAL

culte-església

CLASSIFICACIÓ SÒL

Sòl urbà

AFECTACIÓ / RISCOS

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

Situat a la banda de llevant del nucli urbà de les Escaules. Església d'una
sola nau amb capçalera poligonal orientada al nord. La nau està coberta
amb una volta de canó decorada amb llunetes i dividida per arcs torals
sostinguts damunt d'una cornisa motllurada que recorre l'interior del temple.
L'absis està cobert amb una volta semiesfèrica d'arestes i llunetes, sense
cap mena de separació amb la nau. Els murs laterals presenten fornícules a
mode de capelles, tot i que no es marquen en planta, i estan cobertes amb
petites voltes de canó. Als peus del temple hi ha el cor, sostingut per una
volta rebaixada recolzada als murs laterals. La principal, orientada a migdia,
presenta un portal d'accés rectangular emmarcat amb carreus regulars de
pedra i la llinda plana gravada amb la data del 1785 al centre. Damunt seu
hi ha una petita fornícula apetxinada amb la imatge del sant patró a l'interior.
A la part superior de la façana hi ha una obertura circular a mode de rosetó i
un rellotge de sol situat sota l'eix carener de la teulada. El campanar es
troba situat a l'angle sud-oest del parament. Presenta el basament de planta
quadrada i el cos superior octogonal, dividit en dos trams diferenciats per
una cornisa de pedra. El cos superior presenta quatre obertures d'arc
apuntat i està rematat per una balustrada. L'interior del temple està
profusament decorat. Destaca el retaule de l'altar principal i les pintures
murals que l'acompanyen. Exteriorment, l'edifici està bastit amb pedra de
diverses mides i fragments de maons, lligats amb abundant morter de calç.

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 : 17899
Element immoble inclòs a les Normes Subsidiàries de Planejament de
l'Ajuntament de Boadella i Les Escaules (11.10.2000).

TIPUS D´INTERVENCIÓ ADMESES
restauració, manteniment, consolidació

ESTAT CONSERVACIÓ

Bo

ELEMENTS PROTEGITS
Protecció integral de l' Església parroquial de Sant Martí

NIVELL DE PROTECCIÓ

INTEGRAL

CATEGORIA PROTECCIÓ

BCIL

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

ESGLÉSIA PARROQUIAL SANT MARTÍ
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Per parlar de l'actual església cal fer esment de l'antic monestir de sant
Martí de les Escaules, ja que representa el seu origen. Hi ha constància de
què aquest monestir ja existia entre els anys 814 i 840 en temps de Lluís el
Pietós. Es creu que va ser fundat entre els anys 820 i 825 per Adulf, el seu
primer abat conegut. És possible que l'origen d'aquest monestir fos una
antiga fundació visigoda anterior o, fins i tot anterior, d'època romana. Es
conserva un document datat en el 844 on consten totes les propietats del
monestir. Apareix citada per primer cop a una bula papal de Silvestre II en
favor de la Seu de Girona al 1002 com a pertanyent al comtat de Besalú,
“Sancati Martini, ecclesia que est in locum quem dicunt Calidas, in comitatu
Bisuldunense”. En les Rationes Decimarum dels anys 1279 i 1280, on hi
figuren les esglésies amb rendes pròpies que eren obligades a contribuir al
sosteniment de les croades, apareix com a ecclesia de ipsis Calidis i consta
com a parròquia als nomenclàtors del segle XIV. Actualment no queden
restes de l'antiga església vella de Sant Martí de les Escaules ja que va ser
enderrocada als any 20 del segle XX. L'actual església de Sant Martí de les
Escaules va ser construïda al segle XVIII tal i com queda mostrat a la llinda
de la portalada de la façana de migdia (1785), substituint l'antiga església
medieval. Sembla que va ser construïda pels veïns de les Escaules i
rodalies animats pel rector a realitzar els treballs com a acte d'expiació.

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.
SERRA I BUSQUETS, D.. Les Valls de Boadella i Les Escaules. Figueres:
Publigraf, 1995.
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AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
CATÀLEG DE BENS PROTEGITS

NUCLI ANTIC DE LES ESCAULES

LOCALITZACIÓ

al sud est del terme municipal

REGIM JURÍDIC

varis

ESTIL

SEGLE

UTM

X: 490280.30, Y: 4685554.35

ANY

EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

REFERÈNCIA CADASTRAL varies

CRONOLOGIA
TIPOLOGIA

3-02

Arquitectura civil

USOS
ÚS ORIGINAL

CLASSIFICACIÓ SÒL

Sòl urbà

AFECTACIÓ / RISCOS

Risc incendi baix

QUALIFICACIÓ SÒL

varies, 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 urbà murat comprenia l’actual perímetre del poble limitat pel portal
del carrer de l’Oli i el portal del carrer d’Amunt. De les antigues muralles de
Les Escaules no n´han quedat vestigis, sols els portals (fitxes 3-07 i 3-09).
Foren destruïdes durant els segles XVI-XVIII quan es construïren les actuals
cases del poble, agafant pedres de la muralla.
El recinte murat de Les Escaules no devia ser de gaire alçada i construït
amb
accessos, un per l’actual carrer de l’Oli que conduïa a l’església de La Caula
i altres camins que anaven a Llers, Terrades, Molins i Boadella. L’altre era
per l’actual carrer d’Amunt i donava accés al camí que anava a can Vila de
Subirats.
CROQUIS ELEMENT

Les cases d’aquest sector presenten planta baixa i pis i un paller en la part
superior. La majoria d’habitatges presenten la pedra al descobert. Hi ha
alguns portals adovellats i petites finestres emmarcades amb carreus ben
treballats. Podem datar les construccions sobre els S XVI-XVII i la majoria
del s XVIII. Aquestes es construiren a sobre de les de les cases d'origen
medieval.

JUSTIFICACIÓ CATALOGACIÓ
VALORS QUE MOTIVEN LA PROTECCIÓ
qualitat de rellevància històricoartística (memòria històrica)

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 urbanístiques del poum

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

ELEMENTS PROTEGITS

NIVELL DE PROTECCIÓ

CATEGORIA PROTECCIÓ

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 als articles 98, 99 i 100 de les Normes Urbanístiques del
POUM. Es delimita un estudi d'entorns a tota la trama urbana formada pel
traçat dels carrers d'origen medieval.

AMBIENTAL/
ESTUDI D'ENTORNS

BPU

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

NUCLI ANTIC DE LES ESCAULES
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
L´actual nucli de Les Escaules estava format per un seguit de masos durant
l´alta Edat Mitjana (s. XI-XII) com can Miró, Can Dalmau, mas Celler o mas
Vilademont, entre altres. El reduït nucli urbà es centraba en els ara
anomenats horts de la Caula on hi havia l´antiga església romànica de Sant
Martí (s.XII-XIII), reconstruïda possiblement damunt les ruïnes de l´antic
monestir (s.IX- X). Degut a les continues inundacions de La Muga que
obligava als veïns a refugiar-se en les coves de La Caula, decidiren
començar a construir noves cases en un lloc més elevat, a uns 300 m. dels
horts de la Caula, on ara hi ha el poble actual (s.XIV-XV). Tot i això la
parròquia de Sant Martí i el cementiri es mantingué a la Caula fins a finals
del s.XVIII.

BIBLIOGRAFIA

INTERVENCIONS

ENTORN
ENTORN IMMEDIAT
ENTORN PROPER
ACCÈS

3-02

AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
CATÀLEG DE BENS PROTEGITS
c/ Figueres, 9

LOCALITZACIÓ
SEGLE

ESTIL

XX Inici

ANY

1928

REGIM JURÍDIC

Pública

UTM

X: 490434.22 Y: 4685486.81

3-03

EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

REFERÈNCIA CADASTRAL 04553-01

CRONOLOGIA
TIPOLOGIA

ANTIGUES ESCOLES - DISPENSARI

Arquitectura civil

USOS
ÚS ORIGINAL

escola

ÚS ACTUAL

dispensari

CLASSIFICACIÓ SÒL

Sòl urbà

AFECTACIÓ / RISCOS

Risc incendi baix

QUALIFICACIÓ SÒL

E2-Equipament sanitari-assistencial

PROTECCIÓ EXISTENT

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

USOS PERMESOS
DESCRIPCIÓ GENERAL

ORTOFOTOMAPA

L'edifici està situat a l'extrem sud del nucli, essent una de les últimes
construccions del carrer. Edifici aïllat amb jardí de planta rectangular, amb la
coberta de teula de dues vessants i distribuït en planta baixa i pis. La
construcció, amb la façana principal orientada a migdia, presenta grans
finestrals i dues portes d'accés d'arc de mig punt, amb els emmarcaments
arrebossats, a la planta baixa. Al pis, les finestres són rectangulars i amb el
mateix tipus d'emmarcament. Un ràfec de dents de serra marca la divisòria
entre les dues plantes. A la part inferior dels paraments hi ha un sòcol de
pedra delimitat amb una cornisa de maó. La construcció està arrebossada i
pintada.
L'església vella fou enderrocada l'any 1923, amb les seves pedres es va
construir la casa de Can Paisano i les escoles de l'any 1928. A tot el
basament i sobretot a la façana del darrera s'hi veuen els carreus escairats
romànics que procedeixen de l'església.

CROQUIS ELEMENT

JUSTIFICACIÓ CATALOGACIÓ
VALORS QUE MOTIVEN LA PROTECCIÓ
qualitat de rellevància memòria col.lectiva o cultural

Element inclòs a l’ Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la
Generalitat de Catalunya / número : 39255
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
volumetria i façanes, proporcions obertures

NIVELL DE PROTECCIÓ

PARCIAL

CATEGORIA PROTECCIÓ

BPU

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

ANTIGUES ESCOLES - DISPENSARI
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Les primeres notícies que es tenen de les escoles públiques de les
Escaules són de l'any 1800 on hi apareix Baldiri Blanch com a mestre.
Posteriorment, a l'any 1845, al Diccionari Geogràfic de Pascual Madoz, es
torna a mencionar, indicant que tenia 10 alumnes. A mitjans del segle XIX
les escoles no tenien una ubicació definitiva, passant de la Casa Miró, a la
plaça Major a Can Pau, del Carrer de la Processó. A finals de segle, a l'any
1888, s'ubiquen a casa de Pere Blanch al carrer de l'Oli. A l'any 1922, el
regidor de les Escaules, Pere Blanch, demanà poder construir un edifici
propi per a les escoles públiques de les Escaules. Aquest edifici, ubicat al
carrer Figueres no s'acabarà fins l'any 1928. Als anys 70 del segle XX, i
degut al despoblament que va patir el municipi, les escoles es van tancar.
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AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
CATÀLEG DE BENS PROTEGITS
carrer d'Amunt, n 3
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possible Edifici religiós monestir

USOS
ÚS ORIGINAL

desconegut, possible monestir

ÚS ACTUAL

part d'estructura o d'edifici - paret

CASA CREMADA/RESTES DEL MONESTIR DE LES ESCAULES/ANTIC MONESTIR DE SANT MARTÍ
REGIM JURÍDIC

Propietat privada
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EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

REFERÈNCIA CADASTRAL 0356413dg9805n0001sa
CLASSIFICACIÓ SÒL

Sòl urbà

AFECTACIÓ / RISCOS

Risc incendi baix

QUALIFICACIÓ SÒL

Subzona 1a.- nucli antic recinte murat

PROTECCIÓ EXISTENT

Cap

USOS PERMESOS
DESCRIPCIÓ GENERAL

ORTOFOTOMAPA

Situat al bell mig del carrer d'Amunt del nucli urbà del veïnat de les
Escaules. Es tracta de les restes conservades del que alguns historiadors
han
en un dels edificis que conformen el carrer. Les referències escrites més
antigues d'aquest cenobi daten del segle IX i es té constància que en el
segle XI ja havia desaparegut. Segons Joan Badia (1985), en aquesta casa
s'observen restes constructives que corresponen a aquest monestir. A la
façana de la casa, prop del lloc on s'hi adossa l'arc del portal d'entrada a la
població, es poden veure rastres de construcció amb opus spicatum. A
l'interior de la casa hi ha un parament de 3 metres d'alçada màxima, de
lloses sense treballar fet d'opus spicatum. No s'han fet mai cap tipus
d'intervenció arqueològica, però a partir de les característiques
constructives, Badia data les restes entre els segles IX i X. La casa està
abandonada, no conserva la coberta ni divisions horitzontals i poques parets
mitgeres. Les restes més antigues són molt escasses però s'integren dins
altres paraments, pel que es podria fer un aixecament parcial.

CROQUIS ELEMENT

JUSTIFICACIÓ CATALOGACIÓ
VALORS QUE MOTIVEN LA PROTECCIÓ
qualitat de rellevància memòria col.lectiva o cultural

Element inclòs a l’ Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la
Generalitat de Catalunya / número : 39253 / Numero jaciment : 5865
Origen medieval

TIPUS D´INTERVENCIÓ ADMESES
rehabilitació, restauració
intervenció arqueològica

ESTAT CONSERVACIÓ
La casa està abandonada, no conserva la coberta ni divisions
horitzontals i poques parets mitgeres.

ELEMENTS PROTEGITS
Seria necessària una intervencó arqueològica per tal de poder determinar
quins son els elements protegits
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