CASTELL DE LES ESCAULES
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Es tracta d'una obra baixmedieval (XIV-XV) possiblement edificada sobre
una construcció anterior. Apareix documentat un castell a les Escaules l'any
1123, que ocuparia el mateix emplaçament que les restes del castell actual.
Concretament, es tracta d'una concessió de Ramon Berenguer III a Ponç
Hug d'Empúries en la qual li fa entrega en feu de diferents castells a
conseqüència de la desaparició de la casa comtal de Besalú. El castell de
les Escaules era anomenat baluard del castell de Llers. Ambdós castells
eren propietat dels vescomtes de Rocabertí de Peralada. Es tractava d'una
xarxa de castells que vigilaven la frontera entre els comtats de Besalú i
Empúries. L'any 1436 el castell torna a ser esmentat, en ser reclamats els
veïns de les Escaules a participar en les obres de reforma de la fortificació.
Aquests s'hi van negar i el conflicte va quedar documentat, la qual cosa ens
confirma la pervivència del castell durant el segle XV. Durant aquest segle,
el poble de les Escaules intentà separar-se del terme de Llers i demanà la
concessió de batlle i consell propis, objectiu que no es va assolir fins el
segle XVII. Per assolir aquest objectiu, s'argumentava que els vescomtes d
Rocabertí ja posseïen el castell de les Escaules abans de d'adquirir el de
Llers al segle XIII. A partir del segle XVI es deixa de tenir constància del
castell en els documents, per la qual cosa es creu que va ser abandonat
durant aquest període.
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INTERVENCIONS
2006 - 29 de maig al 9 de juny : Excavació, Intervenció preventiva; Projecte
de restauració del castell// 2007 - del 12 de novembre al 16 de desembre :
Excavació, Intervenció preventiva; Projecte de restauració del castell//2008
- 04/08-05/09 : Excavació, Intervenció preventiva; Acord de la Comissió
Territorial de Patrimoni del 07/11/2005 en relació al projecte de restauració
del monument//2008 - 08/09-19/09 : Excavació, Intervenció preventiva;
Acord de la Comissió Territorial de Patrimoni del 07/11/2005 en relació al
projecte de restauració del monument//2010 - 22/11-10/12 : Excavació,
Intervenció preventiva; Acord de la Comissió Territorial del Patrimoni de
Girona en relació al projecte de restauració del monument.
ENTORN
ENTORN IMMEDIAT

regular

ENTORN PROPER

regular

ACCÈS

vtt

1-01

AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
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EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ
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REFERÈNCIA CADASTRAL 17032A002000010000BH

CRONOLOGIA
TIPOLOGIA

CENTRAL DELS PILANS DE CAL MANSO

Infraestructures hidràuliques

USOS
ÚS ORIGINAL

Central hidroelèctrica

ÚS ACTUAL

Habitatge

CLASSIFICACIÓ SÒL

Sòl no urbanitzable

AFECTACIÓ / RISCOS

Risc inundabilitat Q 500 - Risc incendi alt

QUALIFICACIÓ SÒL

Clau 25.- Sòl de protecció especial interès
connector

PROTECCIÓ EXISTENT

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

USOS PERMESOS
DESCRIPCIÓ GENERAL

ORTOFOTOMAPA

Situada a uns dos quilòmetres al nord-oest del nucli urbà de la població de
Boadella, prop del límit amb el terme de Darnius, de la presa actual de
l'embassament del pantà. Aquesta central fou edificada al costat del riu La
Muga i la turbina era moguda per l'aigua del canal que conduïa l'aigua del
riu recollida uns metres aigües amunt, a la resclosa dels Pilans, dins el
terme de Darnius. L'edifici actual no s'ha modificat gaire a com era
originalment, construït a principis del S.XX. En els baixos de la central hi
havia les màquines i al pis superior hi havia la vivenda del centreler i la seva
família.
Fa una anys que la Hidroelèctrica de l'Empordà va vendre la casa a una
immobiliària de Figueres que l'any 1996 la va vendre a la família Land Gou
de Figueres, actuals propietaris i habitants de la casa que l'han restaurada
conservant la forma original.
Edifici aïllat de planta rectangular format per dos cossos adossats, amb les
cobertes de teula de dues vessants. El volum principal està distribuït en
planta baixa i pis, mentre que el cos secundari, adossat a la façana de
ponent, s'organitza en una única planta. La façana principal de l'edifici,
orientada a llevant, presenta un gran portal d'accés d'arc rebaixat bastit en
maons que presenta un voladís a la part superior, sostingut per dues
mènsules esglaonades de maó. A banda i banda del portal, dues finestres
de mig punt fetes amb maons. De fet, totes les obertures de la planta baixa
de la construcció són de mig punt i estan bastides amb maons. Al pis, en
canvi, les finestres són rectangulars. Una motllura rectilínia marca la
divisòria entre els dos nivells. Cap a la banda de llevant hi ha altres petits
cossos annexos que formen part del mateix edifici. La construcció és
bastida amb pedra desbastada de diverses mides disposada irregularment, i
lligada amb morter de calç. A les cantonades hi ha carreus desbastats.

CROQUIS ELEMENT

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

VALORS QUE MOTIVEN LA PROTECCIÓ
qualitat de rellevància tipològica
qualitat de rellevància paisatgística

Element inclòs a l’ Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la
Generalitat de Catalunya / número : 39070

TIPUS D´INTERVENCIÓ ADMESES
edificació principal : restauració, rehabilitació
elements relacionats amb la infraestructura hidràulica : conservació restauració
ESTAT CONSERVACIÓ
Restaurada recentment

Bo

ELEMENTS PROTEGITS

NIVELL DE PROTECCIÓ

CATEGORIA PROTECCIÓ

Protecció parcial de l' edificació principal (1): Volumetria / Façanes sud, est
i oest (les especificades al croquis element): obertures, acabats de maó i
pedra, mènsules.// Protecció tipològica per a tots els elements relacionats
amb les infraestructures hidràuliques (3)

PARCIAL/
TIPOLÒGICA

BCIL

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

CENTRAL DELS PILANS DE CAL MANSO
NOTÍCIES HISTÒRIQUES

foto 1

foto 4

foto 5

foto 6

foto 7

Com a conseqüència dels efectes que va provocar la fil·loxera a les vinyes
de la comarca a finals del segle XIX, des d'aquest moment fins a l'actualitat,
la fabricació de ciment ha estat una de les activitats econòmiques més
importants al municipi de les Escaules, proveint de pedra i ciment a tota la
província de Girona i també a França. Les centrals hidroelèctriques que
aprofitaven la força de l'aigua de la Muga, també van ser un recurs
econòmic molt important a les Escaules. L'any 1915 es van construir la
presa i la central hidroelèctrica per l'empresari industrial Pau Pagès i
Lloveres. L'electricitat produïda en aquesta central proveïa a la ciutat de
Figueres.
En els darrers anys del s. XIS, Pau Pagès va sentir a parlar que mitjançant
una nova energia, l'electricitat, era posible de traslladar fins a qualsevol lloc
la força motriu produïda en els molins o salts d'aigua. Des d'allavores va
comprar alguns molins i va construir centrals propo del riu Muga. Aquestes
centrals es repsrtiren pels temes de Maçanet de Cabenys, Darnius, Les
Escaules, i Pont de Molins.
Amb l'electricitat de les seves centrals es feien anar les fàbriques de ciment
i també es donà llum a diferents poblacions de la comarca.
Va rebre el nom Pilans pel fet que en el lloc on ara s'aixeca el pont hi havia
dos pilans de pedra de principis del S. XIX, al costat del riu.

foto 2

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

foto 3

INTERVENCIONS

ENTORN
ENTORN IMMEDIAT
ENTORN PROPER
ACCÈS

bo
bo
fàcil

1-02

AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
CATÀLEG DE BENS PROTEGITS
A ponent de l'actual mas de can Perxers

LOCALITZACIÓ
ESTIL

Obra popular

SEGLE

XVIII-inici XX

ANY

REGIM JURÍDIC

Propietat privada

UTM

x: 488141.11

1-03

EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

y: 4687433.71

REFERÈNCIA CADASTRAL 17032A002000100000BQ

CRONOLOGIA
TIPOLOGIA

LA CENTRAL VELLA DEL MAS FORNIOL

Infraestructures hidràuliques/Àrea d'expectativa
arqueològica

USOS
ÚS ORIGINAL

Molí / ppis s XX fou convertit en central hidroelèctrica

ÚS ACTUAL

En desús

CLASSIFICACIÓ SÒL

Sòl no urbanitzable

AFECTACIÓ / RISCOS

Risc inundabilitat Q 100 – 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 .Nivell 2 - clau BC
Inclós al catàleg de masies-numero element
M-14

USOS PERMESOS
DESCRIPCIÓ GENERAL

ORTOFOTOMAPA

Situat al nord-oest del nucli urbà de la població de Boadella, a escassa distància i a ponent
del mas Perxers, al marge de llevant del riu la Muga. Edifici aïllat rehabilitat de planta més o
menys rectangular, amb la coberta de teula de dues vessants i distribuït en planta baixa i
dos pisos. La façana principal, orientada a migdia, presenta un cos adossat format per una
gran volta rebaixada, bastida amb pedra desbastada disposada a sardinell. Aquest cos està
cobert per una terrassa al nivell del pis, que dóna accés a l'interior de l'edifici i a la que
s'accedeix des d'unes escales exteriors de pedra. Des d'aquesta terrassa es pot accedir a
l'eixida adossada a la façana de llevant, rectangular i amb accés des del primer nivell.
Majoritàriament, totes les obertures de l'edifici han estat reformades, són rectangulars i
tenen els emmarcaments arrebossats. Adossat a la façana de tramuntana hi ha un porxo
amb la coberta d'un sol vessant, obert mitjançant tres arcades de mig punt arrebossades. A
l'interior es conserva l'antiga sala de màquines central, amb el sostre embigat de fusta, i
també es manté el fossar d'entrada per l'aigua, actualment buit.
A pocs metres de distància per la banda de llevant hi ha una construcció annexa força
enrunada. En origen tenia la coberta d'un sol vessant, tot i que actualment està esfondrada,
i presenta un portal de mig punt de maons i una finestra d'arc rebaixat també de maons. La
construcció és bastida en pedra desbastada lligada amb morter de calç. La façana principal
i el porxo estan arrebossats i pintats.

CROQUIS ELEMENT

Es creu que l'origen del Molí podria ser medieval, doncs prop seu hi havia durant l'edat
mitjana un seguit de masos que deurien moldre el seu blat en aquest molí. El mecanisme
de l'antic molí funcionaria gràcies a la força de l'aigua recollida del riu per mitjà d'unes
rescloses de troncs conduïda per mitjà d'un canal fins a la bassa del molí. Aquestes
rescloses de troncs existiren fins a finals de sXIX i començaren a fer-se d'obra a principis
del s XX, quan es convertí amb central hidroelèctrica, per tal de donar electricitat a la
maquinària d'unes fàbriques de Pont de Molins.

JUSTIFICACIÓ CATALOGACIÓ
VALORS QUE MOTIVEN LA PROTECCIÓ
qualitat de rellevància tipològica
qualitat de rellevància paisatgística
TIPUS D´INTERVENCIÓ ADMESES
restauració, rehabilitació
intervenció arqueològica

ESTAT CONSERVACIÓ
(1) Edifici principal : rehabilitat entre 1970 i 1980, actualment deshabitat
(2) Edifici auxiliar: en runes

Element immoble inclòs a les Normes Subsidiàries de Planejament de
Boadella i Les Escaules (11.10.2000).
Element immoble inclòs al Catàleg de Masies i Cases Rurals
Element inclòs a l’ Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la
Generalitat de Catalunya / número : 39089
Molí de possible origen Medieval

ELEMENTS PROTEGITS

NIVELL DE PROTECCIÓ

CATEGORIA PROTECCIÓ

Protecció parcial de l'edifici principal (1) : volta rebaixada del cos adossat a
la façana principal (4) / interior : antiga sala de màquines central, sostre
embigat de fusta, fossar d'entrada per l'aigua // Tipològica: maquinària
relacionada amb les infraestructures hidràuliques // estudi d'entorn , radi
50m, delimitat al croquis de l'element, possible origen medieval //

PARCIAL/
TIPOLÒGICA
ESTUDI D' ENTORNS

BCIL

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

LA CENTRAL VELLA DEL MAS FORNIOL
NOTÍCIES HISTÒRIQUES

foto 1

foto 4

La Central d'en Forniol o molí d'en Forniol, deu el seu nom al mas que es
troba situat a escaigs metres, conegut com mas d'en Forniol o,
posteriorment al segle XX, mas d'en Perxés. Alguns cronistes creuen que
l'origen del molí pot ser medieval, encara que l'edifici que queda dempeus
s'hauria d'enquadrar cronològicament a segle XVIII. Les primeres notícies
històriques que es troben mencionen com a propietaris la família Rotllan del
mas Rotllan, al 1586, encara que no es pot assegurar que el molí que
menciona en el capbreu sigui l'actual. No serà fins l'any 1787 quan es
registra que el molí era habitat per en Sebastià Pont, fill de Paulí Pont i
Bàrbara Pont. Poc després, a l'any 1797 en les capitulacions matrimonials
entre Sebastià Pont, moliner de Boadella, amb Rosa Vinyes, es documenta
la signatura com a testimoni d'aquesta unió d'un tal Joan Forniol de
Darnius, propietari del mas Mallolic (més tard anomenat mas Forniol) i que
consta com a Propietari del molí d'en Pont. D'aquesta manera queda
documentada la família Pont com a treballadors d'aquest molí durant la
segona meitat del segle XVIII i principi del XIX. No va ser fins a l'inici del
segle XX quan, entre 1907 i 1909 el molí fou reconvertit en central
hidroelèctrica per l'empresari figuerenc Pau Pagès Lloveres, conegut com
“Garida”. Posteriorment entre els anys 1970 i 1980 aquest edifici va ser
reformat encara que actualment resta deshabitat i en desús.

foto 2
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AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
CATÀLEG DE BENS PROTEGITS
Paratge del Colze de la Muga

LOCALITZACIÓ
ESTIL

Obra popular

SEGLE

Final XIX

ANY

REGIM JURÍDIC

Privat

UTM

x: 489421.77

1-04

EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ
y: 4685973.42
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CRONOLOGIA
TIPOLOGIA

COMPORTA I CANAL DEL COLZE DE LA MUGA

Infraestructures hidràuliques

USOS
ÚS ORIGINAL

Comporta i canal

ÚS ACTUAL

En desús

CLASSIFICACIÓ SÒL

Sòl no urbanitzable

AFECTACIÓ / RISCOS

Risc inundabilitat Q 10 – Risc incendi alt –
Risc geològic

QUALIFICACIÓ SÒL

Clau 25.- Sòl de protecció especial interès
connector

PROTECCIÓ EXISTENT

Cap

USOS PERMESOS
DESCRIPCIÓ GENERAL

ORTOFOTOMAPA

Situat al sud-est del nucli urbà de la població de Boadella i al nord-oest de
l'entramat urbà de les Escaules, al costat del curs de la Muga en el lloc on el
riu forma un colze. Conjunt arquitectònic format per l'edifici que alberga les
comportes i el canal que l'acompanya, el qual procedeix del curs de la Muga
i es desvia en direcció al molí d'en Grida en paral•lel al riu. L'edifici de les
comportes s'ubica al costat de la resclosa que estreny el curs del riu,
damunt de l'inici del canal. Es tracta d'un petit edifici de planta quadrangular
organitzat en un sol nivell, amb la coberta de maó pla de dos vessants
decorada amb cornises motllurades. Presenta un portal d'accés rectangular
i, damunt seu, una finestra d'arc apuntat, ambdues amb els emmarcaments
arrebossats. L'interior està cobert per una volta de canó de maó pla.
Destaquen dues pilastres de maó adossades als murs laterals, que
sostenen el mecanisme de ferro que regula la comporta. Unes escales
d'obra sostingudes per un arc de mig punt de maons donen accés a la part
superior d'aquest mecanisme. La construcció està arrebossada i pintada. El
canal, d'un metre d'amplada aproximada, està delimitat per dos murs
laterals bastits en pedra sense treballar, disposada en filades més o menys
regulars. Els murs estan coronats per una filada de maó pla i presenten
registres de sortida disposats alternativament. Es tracta de petites obertures
d'arc rebaixat bastides en maons, tancades amb comportes de ferro. El
mecanisme que les maneja, també de ferro, està ubicat a la part exterior del
mur.

CROQUIS ELEMENT

JUSTIFICACIÓ CATALOGACIÓ
Element inclòs a l’ Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la
Generalitat de Catalunya / número : 39196

VALORS QUE MOTIVEN LA PROTECCIÓ
qualitat de rellevància tipològica
qualitat de rellevància paisatgística
TIPUS D´INTERVENCIÓ ADMESES
conservació-restauració

ESTAT CONSERVACIÓ

Bo

ELEMENTS PROTEGITS
Tots els elements relacionats amb les infraestructures hidràuliques :
sistema de comportes, maquinària, canal ...

NIVELL DE PROTECCIÓ

TIPOLÒGICA

CATEGORIA PROTECCIÓ

BCIL

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

COMPORTA I CANAL DEL COLZE DE LA MUGA
NOTÍCIES HISTÒRIQUES

vista general del canal

imatge 1. vista exterior de l'edifici

vista del canal

mecanisme de funcionament de la comporta

imatge interior. finestra de l'edifici

La construcció de la comporta i canal del Colze de la Muga segurament és
contemporània al bastiment de la central d'en Grida. Aquest era un molí de
caire popular reconvertit en central hidràulica, que es troba actualment
abandonat i que es va construir a finals del segle XIX vora la Muga. Vers el
1915 la empresa figuerenca “Pau Pagés”, en plena expansió, recreix en dos
metres la resclosa del Colze per augmentar la potència de la central.

mecanisme de funcionament de la comporta

BIBLIOGRAFIA
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del Fluvià: dels projectes a les realitzacions (1850-1980).

imatge d'una de les comportes del canal

INTERVENCIONS
vista de la comporta a l'interior de l'edifici
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AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
CATÀLEG DE BENS PROTEGITS
Al nord-oest del nucli urbà de les Escaules

LOCALITZACIÓ
ESTIL

Obra popular

SEGLE

XIX

ANY

1896

REGIM JURÍDIC

Propietat privada

UTM

x: 489760.55

1-05

EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

y: 4685861.92

REFERÈNCIA CADASTRAL 17032A003000950000BD

CRONOLOGIA
TIPOLOGIA

MOLÍ DE CAN GRIDA O CENTRAL DE CAN MIR

Arquitectura industrial/Infraestructures hidràuliques

USOS
ÚS ORIGINAL

Molí talc / Central hidroelèctrica

ÚS ACTUAL

En desús

CLASSIFICACIÓ SÒL

Sòl no urbanitzable

AFECTACIÓ / RISCOS

Risc inundabilitat Q 10 – Risc incendi alt

QUALIFICACIÓ SÒL

Clau 25.- Sòl de protecció especial interès
connector

PROTECCIÓ EXISTENT

Inclós al catàleg de masies-numero
element M-06

USOS PERMESOS
DESCRIPCIÓ GENERAL

ORTOFOTOMAPA

Situat al nord-oest del nucli urbà del veïnat de les Escaules, integrat al
municipi de Boadella. L'edifici està situat al marge de llevant del riu la Muga.
Es tracta d'un edifici de planta rectangular, amb la coberta de teula de dues
vessants i distribuït en planta baixa i pis. La façana principal, orientada a
migdia, presenta un portal d'accés d'arc de mig punt adovellat amb els
brancals fets de carreus ben desbastats. Als costats hi ha dues senzilles
portes rectangulars amb els emmarcaments arrebossats i, damunt seu,
dues petites finestres amb l'ampit de ceràmica vidrada blava. Al pis hi ha un
balcó exempt central amb la llosana motllurada, sostinguda per dues
mènsules esglaonades, i el finestral de sortida rectangular. Una doble
motllura rectilínia marca la divisòria entre els dos nivells. Adossat a la
façana posterior de la construcció hi ha un petit cos cobert amb terrassa al
pis, que presenta dues obertures de mig punt i un petit cobert adossat a
l'extrem de ponent.
Es conserva el sistema de portelles i registres per deixar passar l'aigua a
l'interior del mecanisme del molí.
A la banda de migdia de la construcció principal hi ha un petit volum
rectangular amb la coberta de dues vessants i d'una sola planta, amb
obertures rectangulars i de mig punt. La construcció està arrebossada i
pintada de blanc.

CROQUIS ELEMENT

JUSTIFICACIÓ CATALOGACIÓ
Element immoble inclòs al Catàleg de Masies i Cases Rurals

VALORS QUE MOTIVEN LA PROTECCIÓ
qualitat de rellevància arquitectònica
qualitat de rellevància tipològica
qualitat de rellevància paisatgística

Element inclòs a l’ Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la
Generalitat de Catalunya / número : 39238

TIPUS D´INTERVENCIÓ ADMESES
edifici (1) : restauració, rehabilitació
elements relacionats amb la infraestructura hidràulica i el molí (3) :
conservació - restauració
ESTAT CONSERVACIÓ
Reformes 1968

Bo

ELEMENTS PROTEGITS

NIVELL DE PROTECCIÓ

CATEGORIA PROTECCIÓ

Edifici principal (1) : volumetria / façanes : proporcions obertures, brancals
de carreus portal accés / elements : motllures i ménsules // Maquinària
relacionada amb les infraestructures hidràuliques i del molí (3) : sistema de
portelles i registres per deixar passar l'aigua a l'interior del mecanisme del
molí //

PARCIAL/
TIPOLÒGICA

BCIL

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

MOLÍ DE CAN GRIDA O CENTRAL DE CAN MIR
NOTÍCIES HISTÒRIQUES

foto 1

foto 4

foto 6

foto 5

foto 7

Com a conseqüència dels efectes que va provocar la fil•loxera a les vinyes
de la comarca a finals del segle XIX, des d'aquest moment fins a l'actualitat,
la fabricació de ciment ha estat una de les activitats econòmiques més
importants al municipi de les Escaules, proveint de pedra i ciment a tota la
província de Girona i també a França. Les centrals hidroelèctriques que
aprofitaven la força de l'aigua de la Muga, també van ser un recurs
econòmic molt important a les Escaules. L'any 1896 Pau Pagès i Lloveres
va aixecar el molí d'en Grida. En un principi, aquest molí tenia com a funció
moldre sabó (talc), però a causa de les pobres vies de comunicació es va
transformar en una central elèctrica. Pagès va comprar diversos molins de
la zona de la Muga per transformar-los en centrals elèctriques; amb
l'electricitat que generava va modernitzar la fabricació de ciment de les
seves indústries, alhora que va portar la llum a diverses poblacions de la
zona. l'any 1915 la resclosa existent va aixecar-se 2 m respecte el nivell
original per tal d'incrementar la potència de la central que s'instal·là a l'antic
Molí.

foto 2

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

foto 3

INTERVENCIONS

ENTORN
ENTORN IMMEDIAT
ENTORN PROPER
ACCÈS

regular
bo
sense pavimentar, en mal estat

1-05

AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
CATÀLEG DE BENS PROTEGITS
al llevant del nucli , al peu de la GIV-5041

LOCALITZACIÓ
ESTIL

Obra popular

SEGLE

XIX

ANY

REGIM JURÍDIC

Propietat privada

UTM

x: 491564.97

1-06

EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

y: 4685244.95

REFERÈNCIA CADASTRAL 17032A004000830000BH

CRONOLOGIA
TIPOLOGIA

MOLÍ D'EN MIRÓ

Arquitectura industrial/Infraestructures hidràuliques

USOS
ÚS ORIGINAL

Molí -Fàbrica de Ciment

ÚS ACTUAL

Habitatge

CLASSIFICACIÓ SÒL

Sòl no urbanitzable

AFECTACIÓ / RISCOS

Risc inundabilitat Q 100 – Risc incendi baix

QUALIFICACIÓ SÒL

Clau 25.- Sòl de protecció especial interès
connector

PROTECCIÓ EXISTENT

Inclós al catàleg de masies-numero element
M-02

USOS PERMESOS
DESCRIPCIÓ GENERAL

ORTOFOTOMAPA

Situat a llevant del nucli urbà del veïnat de les Escaules, integrat al municipi
de Boadella. Ubicat al peu de la carretera GIV-5041i a tocar el curs del riu la
Muga. Edifici aïllat de planta rectangular format per tres cossos adossats,
amb les cobertes de teula d'una i dues vessants i distribuït en planta baixa i
pis, o bé dos pisos. En general, les obertures de la construcció són
rectangulars i amb els emmarcaments arrebossats. Destaca, de la façana
de migdia, un arc de mig punt bastit amb maons i actualment tapiat. La
construcció conserva part de l'estructura de l'antic molí, amb voltes d'arc
rebaixat i de mig punt bastides en pedra i maó. A escassa distància de la
construcció, dins del curs del riu, hi ha la resclosa. La construcció,
actualment en rehabilitació, presenta els paraments arrebossats i pintats.
CROQUIS ELEMENT

JUSTIFICACIÓ CATALOGACIÓ
VALORS QUE MOTIVEN LA PROTECCIÓ
qualitat de rellevància tipològica

Element immoble inclòs al Catàleg de Masies i Cases Rurals
Element inclòs a l’ Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la
Generalitat de Catalunya / número : 39251

TIPUS D´INTERVENCIÓ ADMESES
edifici : restauració, rehabilitació
elements relacionats amb la infraestructura hidràulica i el molí :
conservació - restauració
ESTAT CONSERVACIÓ
En procés de rehabilitació el 2009

ELEMENTS PROTEGITS

NIVELL DE PROTECCIÓ

CATEGORIA PROTECCIÓ

Elements que formaven part de l'estructura de l'antic molí. Per tal de poder
identificar aquests elements, abans de qualevol intervenció és necesssari
un estudi de paraments.

TIPOLÒGICA/
DOCUMENTAL

BCIL

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

MOLÍ D'EN MIRÓ
NOTÍCIES HISTÒRIQUES

foto 1

foto 4

Com a conseqüència dels efectes que va provocar la fil•loxera a les vinyes
de la comarca a finals del segle XIX, des d'aquest moment fins a l'actualitat,
la fabricació de ciment ha estat una de les activitats econòmiques més
importants al municipi de les Escaules, proveint de pedra i ciment a tota la
província de Girona i també a França. Es té constància de l'existència
d'aquest molí de ciment l'any 1894, ja que l'empresari Jaume Riera Bofill va
demanar permís per a construir ponts o passos al riu Muga, al llarg del camí
que connectava les Escaules i Ponts de Molins. El motiu principal era
millorar les vies de comunicació per a la fabrica de ciment anomenada el
Molí d'en Miró.

foto 2. vista interior

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

foto 5. vista interior

foto 3. vista interior

INTERVENCIONS

ENTORN
ENTORN IMMEDIAT
ENTORN PROPER
ACCÈS

bo
bo
fàcil

1-06

AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
CATÀLEG DE BENS PROTEGITS
Al sud-est del nucli urbà de les Escaules

LOCALITZACIÓ
ESTIL

Obra popular

SEGLE

XVIII-XIX

ANY

REGIM JURÍDIC

Propietat privada

UTM

x: 490511.89

1-07

EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

y: 4684997.78

REFERÈNCIA CADASTRAL 000100100DG98C0001GU

CRONOLOGIA
TIPOLOGIA

MOLÍ DE CAN BORRÀS

Arquitectura industrial/Infraestructures hidràuliques

USOS
ÚS ORIGINAL

Industrial - Molí de cereals

ÚS ACTUAL

Habitatge - segona residència

CLASSIFICACIÓ SÒL

Sòl no urbanitzable

AFECTACIÓ / RISCOS

Risc inundabilitat – Risc incendi baix

QUALIFICACIÓ SÒL

Clau 25.- Sòl de protecció especial interès
connector

PROTECCIÓ EXISTENT

Inclós al catàleg de masies-numero element
M-03
Normes Subsidiàries de Planejament de
Boadella i Les Escaules .Nivell 2 - clau BC

USOS PERMESOS
DESCRIPCIÓ GENERAL

ORTOFOTOMAPA

Situat
al
les Fontanilles. Edifici aïllat de planta rectangular, format per dos cossos
adossats, amb la coberta de teula d'un sol vessant i distribuït en planta
baixa i dos pisos. La façana principal, orientada a tramuntana, presenta un
portal d'accés d'arc rebaixat adovellat amb els brancals bastits amb carreus
de pedra ben desbastats. Al primer pis hi ha una finestra rectangular bastida
amb maons i, a la planta superior, una porta rectangular amb
l'emmarcament arrebossat. Adossat a la façana posterior hi ha un cos
cobert amb terrassa al nivell del pis superior, que presenta un portal
arrebossat i reformat i, al pis, una finestra bastida amb carreus de pedra ben
desbastats. La resta d'obertures de l'edifici són de la mateixa tipologia que
el cas anterior.
A l'interior, la planta baixa està coberta per una gran volta rebaixada bastida
amb maons disposats a pla, dividida per arcs formers recolzats als murs
laterals de l'edifici. La construcció està construïda amb pedra sense treballar
de diverses mides, lligada amb abundant morter de calç. Actualment, l'edifici
està essent rehabilitat i ampliat per la banda de ponent.

CROQUIS ELEMENT

JUSTIFICACIÓ CATALOGACIÓ
VALORS QUE MOTIVEN LA PROTECCIÓ
qualitat de rellevància arquitectònica
qualitat de rellevància tipològica
TIPUS D´INTERVENCIÓ ADMESES
restauració, rehabilitació
intervenció arqueològica

ESTAT CONSERVACIÓ
En procés de rehabilitació el 2009

Element immoble inclòs a les Normes Subsidiàries de Planejament de
Boadella i Les Escaules (11.10.2000)
Element immoble inclòs al Catàleg de Masies i Cases Rurals
Element inclòs a l’ Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la
Generalitat de Catalunya / número : 39239
Molí d'origen Medieval

ELEMENTS PROTEGITS

NIVELL DE PROTECCIÓ

CATEGORIA PROTECCIÓ

Protecció parcial de l' edifici principal (1) : façanes, tot i que han estat
modificades en la rehabilitació del 2009 / envolvent exterior // Interior: volta
de la planta baixa // Tipològica,(3) pont i tots aquells elements relacionats
amb l'activitat del molí // Estudi d'entorn : delimitat al croquis de l'element
per tal de poder documentar l'original molí medieval

PARCIAL/
TIPOLÒGICA
ESTUDI D' ENTORNS

BCIL

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

MOLÍ DE CAN BORRÀS
NOTÍCIES HISTÒRIQUES

foto 1

foto 4

foto 7

foto 5

imatge interior

La construcció de molins per a moldre el cereal va proliferar durant el segle
XI. Segons els escrits de Gregori Pelliser, regidor del comú de Llers,
menciona que a l'any 1730 hi havia a les Escaules nou molins. Detalla que
el molí de can Borràs es troba situat passat el salt de la Caula, que la seva
funció era la de moldre els cereals i que es tenen notícies des del segle
XIV. Encara així l'edifici actual és pot datar tipològicament als segles XVIIIXIX.

foto 2

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

foto 3

INTERVENCIONS
foto 6

ENTORN
ENTORN IMMEDIAT

bo

ENTORN PROPER

bo

ACCÈS

bo

1-07

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

Al sud-est del nucli urbà, pel camí del puig Penjat

Obra popular

SEGLE

XVIII-XX

ANY

1787

REGIM JURÍDIC

Propietat privada

UTM

x: 488775.35

1-08

EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

y: 4686413.24

REFERÈNCIA CADASTRAL 001000100DG88F

CRONOLOGIA
TIPOLOGIA

MOLÍ DEL CASTELL/ MOLÍ D'EN MARCÉ/CENTRAL HIDROELÈCTRICA DEL MOLÍ/ LA CENTRAL DEL MOLÍ

Arquitectura industrial/Infraestructures hidràuliques

USOS
ÚS ORIGINAL

Molí / ppis s XX fou convertit en central hidroelèctrica

ÚS ACTUAL

En desús

CLASSIFICACIÓ SÒL

Sòl no urbanitzable

AFECTACIÓ / RISCOS

Risc inundabilitat Q 10 – Risc incendi baix

QUALIFICACIÓ SÒL

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

PROTECCIÓ EXISTENT

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

USOS PERMESOS
DESCRIPCIÓ GENERAL

ORTOFOTOMAPA

Situat al sud-est del nucli urbà de la població de Boadella, a escassa
distància del terme pel camí que porta al puig Penjat. Edifici aïllat de planta
rectangular, format per dos cossos adossats, i construït en una zona en
pendent. Presenten les cobertes de teula de dues vessants i estan
distribuïts en planta baixa i pis. La façana principal, orientada a migdia, i té
adossada una CT a l'extrem de ponent del parament. Al centre de la façana
hi ha el portal d'accés, d'obertura rectangular amb els brancals bastits amb
carreus ben desbastats i la llinda plana monolítica. S'intueix un petit arc de
descàrrega a la part superior de l'obertura. Les finestres són força més
senzilles, rectangulars i reformades. La façana de ponent de la construcció
presenta obertures rectangulars bastides amb maons, tot i que força
transformades. En canvi, les finestres de la façana de tramuntana són d'arc
rebaixat i amb els emmarcaments arrebossats. En aquesta mateixa banda
de la construcció hi ha les restes de la bassa. Pel que fa a la façana de
llevant, cal mencionar una obertura rectangular actualment tapiada, que
està bastida en pedra i amb la llinda plana gravada amb la següent
inscripció: "1787 JOAN MARGE ME FECIT 8BRE 23". La construcció és de
pedra sense treballar de diverses mides, lligada amb abundant morter de
calç.

CROQUIS ELEMENT

JUSTIFICACIÓ CATALOGACIÓ
Element immoble inclòs a les Normes Subsidiàries de Planejament de
Boadella i Les Escaules (11.10.2000)

VALORS QUE MOTIVEN LA PROTECCIÓ
qualitat de rellevància tipològica
qualitat de rellevància paisatgística

Element inclòs a l’ Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la
Generalitat de Catalunya / número : 39254

TIPUS D´INTERVENCIÓ ADMESES
restauració, rehabilitació
intervenció arqueològica

ESTAT CONSERVACIÓ

Molí de possible origen Medieval

dolent

ELEMENTS PROTEGITS

NIVELL DE PROTECCIÓ

CATEGORIA PROTECCIÓ

Protecció parcial de l'edifici principal (1) : volumetria, l'edifici principal inclou
l'habitatge i la central hidroelèctrica adossada a aquest. // Tipològica, el
molí (3) i tots aquells elements relacionats amb l'activitat del molí // Estudi
d'entorn, radi de 50m. delimitat al croquis de l'element per tal de poder
documentar l'original molí medieval

PARCIAL /
TIPOLÒGICA
ESTUDI D' ENTORNS

BCIL

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

MOLÍ DEL CASTELL/ MOLÍ D'EN MARCÉ/CENTRAL
NOTÍCIES HISTÒRIQUES

foto 1

foto 4

Molí edificat al l'any 1787 per la família Marcè. Possiblement bastit sobre un
molí anterior que devia pertànyer al baró del castell i on hi havien d'anar a
moldre tots els pagesos del poble.
A principis del segle XX, concretament l'any 1915, el seu propietari,
Francesc Sala el va vendre a la Societat Hidroelèctrica de Figueres. Va
passar a funcionar com a central hidroelèctrica a partir d'aquell moment.
Cap a finals dels anys 60 amb els nous mecanismes quedà deshabitat, tot i
això han arribat fins als nostres dies els antics mecanismes de la central,
actualment propietat de Fecsa-Endesa que té pensat de convertir la central
en un museu.

foto 2

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

foto 5

foto 3

INTERVENCIONS
foto 6

ENTORN
ENTORN IMMEDIAT
ENTORN PROPER
ACCÈS
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bo
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1-08

AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
CATÀLEG DE BENS PROTEGITS
Molt a prop i a llevant del salt de Caula

LOCALITZACIÓ
ESTIL

Obra popular

SEGLE

XVIII

ANY
Bronze Final II

CRONOLOGIA
TIPOLOGIA

Arquitectura industrial/Pou de gel

USOS
ÚS ORIGINAL

Industrial - Pou de gel

ÚS ACTUAL

En desús

POU DE GLAÇ DE LA CAULA
REGIM JURÍDIC

Pública

UTM

x: 490759.46 y: 4685295.51

1-09

EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

REFERÈNCIA CADASTRAL 17032A005000640000BY
CLASSIFICACIÓ SÒL

Sòl no urbanitzable

AFECTACIÓ / RISCOS

Risc inundabilitat Q 500–Risc incendi baix

QUALIFICACIÓ SÒL

Clau 25.- Sòl de protecció especial interès
connector

PROTECCIÓ EXISTENT

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

USOS PERMESOS
DESCRIPCIÓ GENERAL

ORTOFOTOMAPA

Situat al sud-est del nucli urbà de les Escaules, prop del salt de la Caula i a
tocar la carretera GIV-5041, prop del riu la Muga, al camps de la Caula.
Antic pou de glaç que actualment es troba tapat per l'abundant vegetació de
la zona, cosa que fa que no es pugui documentar l'estructura
adequadament. De totes formes sabem que l'estructura era de planta
circular, d'uns deu metres de diàmetre i amb la coberta cupular. Les
obertures, rectangulars, tenen llindes planes monolítiques. La construcció
era bastida en pedres grans sense treballar lligades amb morter.

CROQUIS ELEMENT

JUSTIFICACIÓ CATALOGACIÓ
Element immoble inclòs a les Normes Subsidiàries de Planejament de
Boadella de i Les Escaules (11.10.2000)

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

Element inclòs a l’ Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la
Generalitat de Catalunya / número : 39445

TIPUS D´INTERVENCIÓ ADMESES
conservació-restauració
intervenció arqueològica

ESTAT CONSERVACIÓ

És necessaria una intervenció arqueològica per tal de poder documentar
l'estructura i estudiar el possible origen romà

Dolent

ELEMENTS PROTEGITS
Protecció integral del Pou de glaç (4) // Preservació d'entorns: delimitat al
croquis, franja de 10 metres d'amplada.
El pou de glaç i l'entorn de protecció estan dintre una àrea d'expectativa
arqueològica, fitxa 20, amb un nivell de protecció estudi d'entorns

NIVELL DE PROTECCIÓ

CATEGORIA PROTECCIÓ

INTEGRAL/
PRESERVACIÓ
D'ENTORNS

BCIL

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

POU DE GLAÇ DE LA CAULA
NOTÍCIES HISTÒRIQUES

secció pou de glaç de la caula

L'aprofitament del glaç es remunta a temps immemorables, però la
construcció d'aquests a Catalunya proliferar durant el segle XVIII. En el cas
del pou de la Caula, aprofitava el glaç que es formava a la Muga o a la
Caula (d'aquí el nom) i es creu que l'estructura d'aquest és del segle XVIII,
tot i que uns estudis de l'any 1926 el situen damunt d'una antiga construcció
romana per a emmagatzemar aigua.

BIBLIOGRAFIA
SERRA I BUSQUETS, D.. Boadella d'Empordà. Girona: Diputació de
Girona/Caixa de Girona, Desembre 2000.
Secció del Pou de Glaç de Les Escaules, aparegut al setmanari Empordà
Federal, num 11, gener 1988

INTERVENCIONS

ENTORN
ENTORN IMMEDIAT

dolent

ENTORN PROPER

dolent

ACCÈS

fàcil

restes del pou

mur del pou

1-09

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

A 1 Km al nord-oest del veïnat de les Escaules

Obra civil

SEGLE

VII-X

ANY
Alt medieval

CRONOLOGIA
TIPOLOGIA

Elements d'ús desconegut/Jaciment arqueològic

USOS
ÚS ORIGINAL

Desconegut

ÚS ACTUAL

En desús

CONJUNT MEDIEVAL DEL MOLÍ DE LES PUCES
REGIM JURÍDIC

Pública

UTM

al croquis element

1-10

EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

REFERÈNCIA CADASTRAL
CLASSIFICACIÓ SÒL

Sòl no urbanitzable

AFECTACIÓ / RISCOS

Risc inundabilitat Q 10 – Risc incendi alt –
Risc geològic

QUALIFICACIÓ SÒL

Sistema Hidrogràfic

PROTECCIÓ EXISTENT

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

USOS PERMESOS
DESCRIPCIÓ GENERAL
En motiu d'uns camps de Treball organitzats per la Coordinadora
Intercomarcal per a la Defensa del Patrimoni Arquitectònic l'any 1980, es va
documentar un conjunt de construccions disposades al llarg del marge dret
del
o parcialment inundats. El conjunt comprèn les restes més o menys
conservades de quatre petites construccions cobertes amb volta de pedra i
les d'una probable resclosa. Sembla ser que les construccions estarien
comunicades
elles. Al croquis adjunt es numeren aquestes construccions i es descriuen
d'acord amb la informació obtinguda del Centre excursionista empordanès
(1985) :
(1) Molí de les Puces, a l'extrem de ponent del conjunt, és el més ben
conservat. Atesa la seva importància es creu convenient dotar a l'element
de fitxa pròpia (fitxa n 11).
(2) Molí de Can Mir, a uns 70 metres del primer. El mur de ponent es el que
s'ha conservat en més alçada, la resta de la construcció està bastant
ensorada, el conjunt resta submergit la major part de l'any. Planta irregular,
menys allargada i més arrodonida que la del Molí de les Puces.
(3)
riu. La part visible (la resta dintre el riu) presenta forma de mig cilindre.
Podria tractar-se d'una antiga resclosa.
(4) Element del que només es conserva un extrem que té forma de quart
d'esfera i orientat a sud.
(5) Estat de conservació força bo, l'estructura es manté quasi intacta, es
troba però colgat de terra. Planta irregular de formes arrodonides.
No es sap amb certesa quin era l'ús d'aquestes construccions. Algunes
hipòtesis plantegen la possibilitat que es tractés d'uns antics banys termals.
Un estudi més exhaustiu de totes aquestes construccions permetria
identificar-ne la seva funcionalitat i la seva cronologia, que Joan Badia situa
al segle X a partir de les seves característiques formals.
VALORS QUE MOTIVEN LA PROTECCIÓ
qualitat de rellevància històrico - artística (memòria històrica)
qualitat de rellevància arqueològica
qualitat de rellevància paisatgística
TIPUS D´INTERVENCIÓ ADMESES
intervenció arqueològica

ORTOFOTOMAPA

CROQUIS ELEMENT

JUSTIFICACIÓ CATALOGACIÓ
Element immoble inclòs a les Normes Subsidiàries de Planejament de
Boadella i Les Escaules (11.10.2000)
Origen medieval.
Permetre un millor coneixement de les construccions, dels seus origens, i
finalitat.
Plànol Topogràfic Del Centre Excursionista Empordanès. Grup D'art I De Treball

ESTAT CONSERVACIÓ
No es coneix l'estat actual de les construccions atesa la dificultat d'accés

ELEMENTS PROTEGITS
Es protegeixen integralment les 5 construccions numerades al croquis
adjunt i s'estableix un àrea d'expectativa arqueològica (delimitada a
l'emplaçament) amb nivell d'estudi d'entorns al llarg de la Muga que
incorpora totes les construccions.

NIVELL DE PROTECCIÓ

CATEGORIA PROTECCIÓ

INTEGRAL/
ESTUDI D'ENTORNS

BCIL

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

CONJUNT MEDIEVAL DEL MOLÍ DE LES PUCES
NOTÍCIES HISTÒRIQUES

detall croquis element 1

detall croquis element 2

BIBLIOGRAFIA
Centre excursionista Empordanès, Grup d'art
Benejam·Delclòs·Egea·Falgueras·Rodeja·Torrent

i

de

treball-

detall croquis element 4

detall croquis element 3

INTERVENCIONS

ENTORN
ENTORN IMMEDIAT
ENTORN PROPER
ACCÈS

dolent
dolent
molt dolent

detall croquis element 5
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AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
CATÀLEG DE BENS PROTEGITS
A 1 km al nord-oest del veïnat de les Escaules

LOCALITZACIÓ
ESTIL

Obra popular

SEGLE

X

ANY

REGIM JURÍDIC

Propietat privada

UTM

x: 489688.00

1-11

EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

y: 4685924.73

REFERÈNCIA CADASTRAL 17032A005001740000BR

CRONOLOGIA
TIPOLOGIA

MOLÍ DE LES PUCES

Element d'ús desconegut/Jaciment arqueològic

USOS
ÚS ORIGINAL

Desconegut

ÚS ACTUAL

En desús

CLASSIFICACIÓ SÒL

Sòl no urbanitzable

AFECTACIÓ / RISCOS

Risc inundabilitat Q 10 – Risc incendi alt –
Risc geològic

QUALIFICACIÓ SÒL

H.- Sistema Hidrogràfic

PROTECCIÓ EXISTENT

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

USOS PERMESOS
DESCRIPCIÓ GENERAL

ORTOFOTOMAPA

El jaciment es troba localitzat a la llera del riu en una zona de ribera, bosc
d'alzina i vegetació arbustiva. Es tracta d'un edifici d'època indeterminada
que fou donat a conèixer l'any 1978. És de planta trapezoïdal encarada al
nord-oest, amb el mur en forma d'esperó massís per protegir-lo de les
riuades. El murs són lleugerament atalussats amb el parament irregular a
excepció d'algun fragment construït en opus spicatum. La planta interior és
rectangular (7 x 2,5 m) amb la coberta de volta apuntada. La porta d'accés
se situa al mur sud-oest amb una obertura lleugerament esbiaixada. A la
paret sud-est s'hi localitza una obertura amb forma d'espitllera i a la vessant
meridional de la coberta hi ha 3 forats que la travessen. A l'interior, al mur
nord-occidental, s'hi observa una fornícula i a l'angle de ponent de la nau hi
ha un forat que correspondria a una conducció utilitzada per fer arribar
l'aigua a una pica rebaixada a la roca natural. En el mur lateral nord s'hi
poden observar tres orificis, de vessants convergents vers l'exterior. Son
situats a diferents altures, s'esglaoen de ponent a llevant. Cal suposar que
servien per mantenir l'aigua que entrava a l'interior al nivell que hom
desitjava. No s'ha realitzat mai cap tipus d'intervenció arqueològica ni es té
constància de cap referència històrica relacionada amb aquest edifici. Per
tant, amb les dades disponibles es fa difícil fer-ne una interpretació
tipològica i funcional. Tot i que es coneix popularment amb el nom de Molí
de les Puces i que en el seu interior es documentà una mola d'època
moderna, Joan Badia descarta que es tracti d'un molí i es decanta més per
la possibilitat de que la construcció fos destinada als banys.

CROQUIS ELEMENT

JUSTIFICACIÓ CATALOGACIÓ
VALORS QUE MOTIVEN LA PROTECCIÓ
qualitat de rellevància històrico - artística (memòria històrica)
qualitat de rellevància arqueològica
qualitat de rellevància paisatgística
TIPUS D´INTERVENCIÓ ADMESES
restauració, rehabilitació
intervenció arqueològica

ESTAT CONSERVACIÓ

Element immoble inclòs a les Normes Subsidiàries de Planejament de
Boadella i Les Escaules (11.10.2000)
Element inclòs a l’ Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la
Generalitat de Catalunya / número : 39071 / Numero jaciment : 8011
Construcció d'arquitectura civil pre-romànica

Desconegut

Durant les tasques de revisió de la Carta Arqueològica, dutes a terme
l'any 2009, no es va poder accedir al jaciment en trobar-se el camí
d'accés embarbussat, de manera que no se'n va poder determinar l'estat
de conservació.

ELEMENTS PROTEGITS
Protecció integral del Molí de les puces, i s'estableix un àrea d'expectativa
arqueològica (delimitada a la fitxa anterior) amb nivell d'estudi d'entorns al
llarg de la Muga que incorpora totes les construccions.

NIVELL DE PROTECCIÓ

CATEGORIA PROTECCIÓ

INTEGRAL/
ESTUDI
D'ENTORNS

BCIL

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

MOLÍ DE LES PUCES
NOTÍCIES HISTÒRIQUES

foto 1

La construcció de molins per a moldre el cereal va proliferar durant el segle
XI. Es creu que és una edificació del segle X per l'opus spicatum al seu
parament. La seva funció original no acaba de quedar clar i hom pensa que
podria tractar-se d'antics banys termals, no tant com a un molí. Sembla que
estaria relacionat amb altres construccions al llarg del riu Muga.

foto 2

BIBLIOGRAFIA
BADIA I HOMS, J. [et al.].. Catalunya Romànica. Barcelona: ECSA
(Enciclopèdia Catalana S. A), Juny del 1990.
BADIA I HOMS, J.. L'Arquitectura Medieval de l'Empordà. Girona: Diputació
Provincial de Girona, 1985.
SERRA I BUSQUETS, D.. Les Valls de Boadella i Les Escaules. Figueres:
Publigraf, 1995.
SERRA I BUSQUETS, D.. Boadella d'Empordà. Girona: Diputació de
Girona/Caixa de Girona, Desembre 2000.
BADIA, Joan i BOLÓS, Jordi . Molí de les Puces. A:Catalunya romànica. Alt
Empordà . Barcelona .Enciclopèdia Catalana . 1990, p.419-420 .
EGEA I CODINA, Antoni . . A:El molí de les puces . Barcelona .Artestudi .
1979 .
CABEZAS, J. . Tres campaments de treball a les Escaules. A:Hora Nova .
Figueres .1980, p.15 .

INTERVENCIONS

ENTORN
ENTORN IMMEDIAT

dolent

ENTORN PROPER

dolent

ACCÈS

difícil

foto 3

foto 4
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AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
CATÀLEG DE BENS PROTEGITS
A la riba esquerra del riu La Muga

LOCALITZACIÓ
ESTIL

-

SEGLE

-

ANY

-

REGIM JURÍDIC

Pública

UTM

x: 489459.65

1-12

EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ
y: 4686365.01

REFERÈNCIA CADASTRAL 17032A003000770000BB

CRONOLOGIA
TIPOLOGIA

MOLÍ SUBMERGIT DE CAN RIBAS

Element d'ús desconegut/Jaciment arqueològic

USOS
ÚS ORIGINAL

Desconegut

ÚS ACTUAL

En desús

CLASSIFICACIÓ SÒL

Sòl no urbanitzable

AFECTACIÓ / RISCOS

Risc inundabilitat Q 10 – Risc incendi baix

QUALIFICACIÓ SÒL

H.- Sistema Hidrogràfic

PROTECCIÓ EXISTENT

Cap

USOS PERMESOS
DESCRIPCIÓ GENERAL

ORTOFOTOMAPA

Per accedir al jaciment cal prendre la carretera GIV-5042. En arribar al punt
quilomètric 2,150 cal trencar a l'esquerra pel camí que s'adreça vers el sud.
El jaciment es troba a uns 150 metres a la riba esquerra de La Muga en una
zona plana de bosc de ribera i vegetació arbustiva. Es tracta d'una
estructura de funcionalitat i cronologia indeterminada localitzada arrel de la
revisió de l'Inventari de Patrimoni Arqueològic de l'Alt Empordà l'any 2009.
Es recolza directament sobre la llera del riu, és de planta trapezoïdal i té
unes dimensions d'uns 8 metres de llargada per uns 4 m d'amplada; amb
coberta de volta de canó que s'alça uns pocs metres sobre el nivell de
l'aigua.
realitzat mai cap tipus d'intervenció arqueològica, però a la mateixa zona
s'ha localitzat diverses estructures de tipologia semblant que s'interpreten
com a possibles molins. Ateses aquestes similituds l'estructura identificada
podria pertànyer al conjunt de molins referenciats. Una intervenció
arqueològica a la zona permetria confirmar les dades disponibles i definir
amb exactitud la seva cronologia i funcionalitat. L'estat de conservació del
jaciment és bo, tot i que hi ha una part parcialment enrunada.
cronologia desconeguda.

CROQUIS ELEMENT

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

Element inclòs a l’ Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la
Generalitat de Catalunya / número : 20090

TIPUS D´INTERVENCIÓ ADMESES
intervenció arqueològica

ESTAT CONSERVACIÓ

Bo

ELEMENTS PROTEGITS

NIVELL DE PROTECCIÓ

CATEGORIA PROTECCIÓ

Es determina un nivell de protecció integral i d'estudi d'entorn de radi 50 m.
amb l'objectiu que una intervenció arqueològica a la zona pugui datar el
jaciment i esbrinar la seva funcionalitat.

INTEGRAL/
ESTUDI D' ENTORNS

BPU

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

MOLÍ SUBMERGIT DE CAN RIBAS
NOTÍCIES HISTÒRIQUES

imatge des de la riba esquerra

Es tracta d'una estructura de funcionalitat i cronologia indeterminada
localitzada arrel de la revisió de l'Inventari de Patrimoni Arqueològic de l'Alt
Empordà l'any 2009.

imatge des de la riba esquerra

BIBLIOGRAFIA
BADIA, Joan i BOLÓS, Jordi . Molí de les Puces. A:Catalunya romànica. Alt
Empordà . Barcelona .Enciclopèdia Catalana . 1990, p.419 i 420
SERRA i BUSQUETS, David . Boadella d'Empordà. A:Quaderns de la
Revista de Girona . 2001, p.18-25

imatge des de la riba esquerra

INTERVENCIONS

ENTORN
ENTORN IMMEDIAT

bo

ENTORN PROPER

bo

ACCÈS

bo

vista des de darrera

vista des del camí d'accés
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AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
CATÀLEG DE BENS PROTEGITS

MOLINOT DELS MOROS

LOCALITZACIÓ

A la riba dreta del riu La Muga

REGIM JURÍDIC

Pública

ESTIL

SEGLE

UTM

487278.19, 4687924.75

ANY

EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

REFERÈNCIA CADASTRAL

CRONOLOGIA
TIPOLOGIA
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Element d'ús desconegut/Jaciment arqueològic

USOS
ÚS ORIGINAL

Desconegut

ÚS ACTUAL

En desús

CLASSIFICACIÓ SÒL

Sòl no urbanitzable

AFECTACIÓ / RISCOS

Risc inundabilitat Q 10 – Risc incendi alt

QUALIFICACIÓ SÒL

H.- Sistema Hidrogràfic

PROTECCIÓ EXISTENT

Cap

USOS PERMESOS
DESCRIPCIÓ GENERAL

ORTOFOTOMAPA

Altra edificació similar a les descrites a les fitxes 10,11 i 12 prop de la
Central dels Pilans, carretera que va de Boadella a l'embassament, en el
marge dret del riu, al costat de la resclosa de Can Pep (o dels Pilans)
Es tracta d'una estructura de funcionalitat i cronologia indeterminada. No
s'ha realitzat mai cap tipus d'intervenció arqueològica, però al llarg de la
Muga s'ha localitzat diverses estructures de tipologia semblant que
s'interpreten com a possibles molins o possibles termes. Ateses aquestes
similituds l'estructura identificada podria pertànyer al conjunt de molins
referenciats. Una intervenció arqueològica a la zona permetria confirmar les
dades disponibles i definir amb exactitud la seva cronologia i funcionalitat.
CROQUIS ELEMENT

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

Origen medieval.
Permetre un millor coneixement de les construccions, dels seus origens, i
finalitat.

TIPUS D´INTERVENCIÓ ADMESES
intervenció arqueològica

ESTAT CONSERVACIÓ

ELEMENTS PROTEGITS

NIVELL DE PROTECCIÓ

CATEGORIA PROTECCIÓ

Es determina un nivell de protecció integral i d'estudi d'entorn de radi 50 m.
amb l'objectiu que una intervenció arqueològica a la zona pugui datar el
jaciment i esbrinar la seva funcionalitat.

INTEGRAL/
ESTUDI D' ENTORNS

BCIL

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

MOLINOT DELS MOROS
NOTÍCIES HISTÒRIQUES

BIBLIOGRAFIA

INTERVENCIONS

ENTORN
ENTORN IMMEDIAT
ENTORN PROPER
ACCÈS
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