AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
CATÀLEG DE BENS PROTEGITS
LOCALITZACIÓ

Al costat de la carretera de les Escaules a Boadella
SEGLE

ESTIL

XVII

ANY

REGIM JURÍDIC

Propietat privada

UTM

x:490531.58

1-14

EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

y:4685495.88

REFERÈNCIA CADASTRAL 17032A005000060000BF

CRONOLOGIA
TIPOLOGIA

LA MOLINA

Arquitectura industrial - molí

USOS
ÚS ORIGINAL

Molí fariner

ÚS ACTUAL

Habitatge

CLASSIFICACIÓ SÒL

Sòl no urbanitzable

AFECTACIÓ / RISCOS

Risc inundabilitat Q 10 – 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

USOS PERMESOS
DESCRIPCIÓ GENERAL

ORTOFOTOMAPA

Petit molí fariner, potser del s. XVII situat als peus de la carretera de Les
Escaules a Boadella. Sota el poble de Les Escaules i prop de La Muga.
Ha conservat força la seva estructura original, i permet comprvar que els
molins eren edificacions petites amb els baixos destinats a la maquinària del
molí i el pis superior destinat a habitatge del moliner i la seva família.

CROQUIS ELEMENT

JUSTIFICACIÓ CATALOGACIÓ
VALORS QUE MOTIVEN LA PROTECCIÓ
- qualitat de rellevància tipològica

Element inclòs al catàleg de les Normes Subsidiàries de Planejament de
Boadella de i Les Escaules (11.10.2000)
Possiblement fou construït damunt d'un antic molí medieval

TIPUS D´INTERVENCIÓ ADMESES
elements relacionats amb el molí : conservació - restauració

ESTAT CONSERVACIÓ

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 necessari un
estudi de paraments.

TIPOLÒGICA/
DOCUMENTAL

BPU

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

LA MOLINA
NOTÍCIES HISTÒRIQUES

foto 1

foto 2

foto 3

foto 6. detall porta principal d'accés

foto 7. detall coberta

foto 4. detall finestra

BIBLIOGRAFIA

foto 5. vista interior

INTERVENCIONS
foto 8. detall finestra façana principàl

ENTORN
ENTORN IMMEDIAT
ENTORN PROPER
ACCÈS

fàcil
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AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
CATÀLEG DE BENS PROTEGITS
al sud del nucli urbà de Les Escaules

LOCALITZACIÓ

SEGLE

ESTIL

ANY

REGIM JURÍDIC

Propietat privada

UTM

490480.05, 4685312.07

1-15

EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

REFERÈNCIA CADASTRAL

CRONOLOGIA
TIPOLOGIA

MOLÍ D'EN CAIXÀS

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 d'incendi baix

QUALIFICACIÓ SÒL

Clau 25.- Sòl de protecció especial interès
connector

PROTECCIÓ EXISTENT

Cap

USOS PERMESOS
DESCRIPCIÓ GENERAL

ORTOFOTOMAPA

Antic molí per fer farina i també alguns temps per fer ciment. Posteriorment,
cap als anys 20, es convertí el molí en una central hidroelèctrica, el que
comportà que es modifiqués molt l'estructura original.
Desconeixem
les comportes del canal i la bassa.

CROQUIS ELEMENT

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

Molí d'origen medieval

TIPUS D´INTERVENCIÓ ADMESES
elements relacionats amb el molí i la infraestructura hidràulica : conservació
- restauració , desplaçament, intervenció arqueològica.

ESTAT CONSERVACIÓ

ELEMENTS PROTEGITS
Es determina una Protecció tipològica a tots els elements que formaven
part tant de l'antic molí com de la central. Per tal de poder identificar
aquests elements, abans de qualsevol intervenció és necessari un estudi
de paraments. Inclòs dintre àrea d'expectativa arqueològica La CaulaCastell (fitxa 20).

NIVELL DE PROTECCIÓ

CATEGORIA PROTECCIÓ

TIPOLÒGICA/
DOCUMENTAL

BPU

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

MOLÍ D'EN CAIXÀS
NOTÍCIES HISTÒRIQUES

foto 1

foto 4

foto 5

foto 6

foto 7

foto 8

foto 9

Segons un llibre inèdit escrit l’any 1730 per Gregori Pellisser, regidor del
comú de Llers, s’especifica que les Escaules, durant el s. XIV tenia nou
molins. Aquests molins estaven repartits sis a la Muga i tres mes al torrent
de La Caula.
Segons notes del secretari de l'Ajuntament de Boadella i Les Escaules de
l’any 1915 aquest molí era conegut antigament pel nom de Molí d’en
Pallissera i en aquell any era propietat de la família Travé de Maià. També
feia constar que havia servit de molí per fer farina i també alguns temps per
fer ciment.
Cap als anys 20 del s. XX fou comprat per la família Caixàs provinents de
Biure d’Empordà i convertiren el molí en una central hidroelèctrica. Consta
que el novembre de 1920 l’ajuntament de Boadella i les Escaules signaren
el contracte amb Jaume Caixàs Grebul per instal•lar l’electricitat en el poble
amb l’energia provinent de la seva central. Fins a finals dels anys 60 del s.
XX l’electricitat de Les Escaules provenia d’aquesta central.

foto 2

BIBLIOGRAFIA
Boadella d'Empordà. Quaderns de la
BUSQUETS, David

revista de Girona. SERRA I

foto 3

INTERVENCIONS

ENTORN
ENTORN IMMEDIAT
ENTORN PROPER
ACCÈS
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AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
CATÀLEG DE BENS PROTEGITS
Al nord-oest del nucli urbà, riba sud de la Muga

LOCALITZACIÓ
ESTIL

Obra popular

SEGLE

XVIII-XIX/XX

ANY

1911

REGIM JURÍDIC

Propietat privada

UTM

x: 487649.99 y: 4687346.55

1-16

EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

REFERÈNCIA CADASTRAL 17032A002000460000BF

CRONOLOGIA
TIPOLOGIA

CAN BARTROLÍ

Arquitectura agrària/Masia

USOS
ÚS ORIGINAL

Masia

ÚS ACTUAL

Habitatge unifamiliar

CLASSIFICACIÓ SÒL

Sòl no urbanitzable

AFECTACIÓ / RISCOS

Risc incendi baix

QUALIFICACIÓ SÒL

Clau 25.- Sòl de protecció especial interès
connector

PROTECCIÓ EXISTENT

Inclós al catàleg de masies-numero
element M-16
Pou de glaç inclós al catàleg de les NSP .
Nivell 2 - clau BC

USOS PERMESOS
DESCRIPCIÓ GENERAL

ORTOFOTOMAPA

Situada al nord-oest del nucli urbà de la població de Boadella, a escassa
distància de la riba sud de la Muga. Masia aïllada de planta irregular
formada per tres cossos adossats, amb les cobertes de teula d'un i dos
vessants i distribuïda en planta baixa i pis. Està construïda damunt d'un
terreny en pendent del nord envers el sud. La façana principal, orientada a
migdia, presenta un cos adossat a l'extrem de ponent del parament, cobert
per una terrassa al pis a la que s'accedeix des de l'interior de la masia. El
portal d'accés és d'arc escarser i està emmarcat amb carreus de pedra
acolorits. Al pis hi ha una petita finestra de les mateixes característiques que
el portal i el finestral rectangular de sortida a la terrassa, actualment restituït.
La façana està rematada per un plafó arrebossat de forma romboïdal, amb
l'any 1911 esgrafiat al bell mig. Sota seu hi ha quatre empremtes circulars,
que probablement es corresponguin amb les bigues d'una antiga coberta
adossada al parament. La resta d'obertures de la casa són rectangulars i
presenten els emmarcaments arrebossats, tot i que majoritàriament
restituïts. A la façana de ponent destaquen dos contraforts de reforç bastits
en pedra. Adossat a l'extrem de ponent de la façana de tramuntana destaca
el forn, de planta circular i teulada d'un sol vessant, assentat damunt la roca
natural del terreny. La façana de llevant presenta un altre cos adossat
cobert per una terrassa al pis. La construcció està bastida en pedra sense
treballar disposada irregularment i lligada amb morter de calç, tot i que els
paraments principals estan arrebossats i pintats.
S'han fet moltes rehabilitacions al llarg del segle XIX, data de la inscripció i
posteriorment al llarg dels anys 90. les obertures de les façanes no son les
originals.
El pou de glaç de forma circular i de quasi 7 metres de diàmetre, construït
amb rierencs i argamassa. Malauradament, fa poc es va malmetre en
efectuar-hi uns esvorancs per fer passar una conducció d'aigua per l'interior
de l'edifici.

CROQUIS ELEMENT

JUSTIFICACIÓ CATALOGACIÓ
VALORS QUE MOTIVEN LA PROTECCIÓ
qualitat de rellevància arquitectònica
qualitat de rellevància paisatgística
pou de glaç : qualitat de rellevància tipològica
TIPUS D´INTERVENCIÓ ADMESES
edificació principal : ampliació fins un 10% del sostre existent, rehabilitació i
restauració
pou de glaç : conservació-restauració, reconstrucció
ESTAT CONSERVACIÓ
edifici princila : Bon estat de conservació d'estructures portants, façanes,
cobertes i forjats. Ha sofert diferents reformes. es suposa que a principis
del s. XIX s'engrandí la casa. A ppis del XX, segons la data de la façana
principal de li donà l'aspecte que presenta actualment i durant els anys
90 s'han fet obres de restauració importants // Pou de glaç: dolent

Element inclòs a l’ Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la
Generalitat de Catalunya / número : 39157
Element immoble inclòs al Catàleg de Masies i Cases Rurals
Pou de glaç inclós al catàleg de les Normes Subsidiàries de Planejament
de Boadella i Les Escaules (11.10.2000)

ELEMENTS PROTEGITS

NIVELL DE PROTECCIÓ

CATEGORIA PROTECCIÓ

Protecció parcial : envolvent edifici principal (1), i del cos annex al nord del
principal (2) / Elements : forn (5), contraforts (4), pou de glaç (6), plafó amb
la inscripció 1911 // Es delimita un àrea d'estudi d'entorns de radi 50
metres, pel seu possible origen medieval, tot i que a tot el terme municipal
existeix la possibilitat de troballes medievals de masos ja destruits.

PARCIAL/
ESTUDI D'ENTORNS

BPU

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

CAN BARTROLÍ
NOTÍCIES HISTÒRIQUES

foto 1

La referència cronològica, 1911 esgrafiada a la façana principal, potser la
data de bastiment, encara que no s'ha de descartar que sigui la data
d'alguna reforma, donat que pel tipus de construcció sembla que l'origen
d'aquest immoble pot estar entre els s XVIII-XIX. Algunes versions exposen
que existeixen referències documentades molt anteriors. Documents amb
referències a l'any 1305, amb el topònim de Cascall, mas que es creu
estava situat a pocs metres de l'actual Mas Bartrolí i d'una altre petit mas
davant de l'actual Mas Bartrolí i damunt d'un turó, mas Vilarig. Es creu que
aquestes petites masies d'origen medieval haurien desaparegut
possiblement a finals del s. XV o principis del s. XVI per passar a formar
part del mas Gaspar que ha arribat fins a l'actualitat amb el nom de mas
Bartrolí. El topònim Cascall s'ha conservat fins l'actualitat per desinar un
territori proper a Can Bartrolí, al costat de la carretera que va al santuari i el
qual bona part pertany a dit mas Bartrolí. L'any 1915 encara es podien
veure les runes de l'antic mas Cascall damunt la vinya que rebia aquest
nom, avui abandonada i coberta de bosc de pins. Noticies de l'any 1660
parlen de mas d'en Pujades, mas enrunat i unit a l'antic mas Cascall, que
passa a les mans d'Antoni Gaspar que es compromet al senyor de Boadella
de fer-lo reparar per habitar-lo i tenir cura de les vinyes i oliveres del mas.
Un document esmenta que l'any 1697 Antoni Gaspar i el seu fill eren
propietaris del mas Gaspar que antigament es deia mas Vinyes. Durant els
anys posteriors es troben documents que fan referència al mas Gaspar i els
descendents d'Antoni Gaspar.segons el secretari de l’ajuntament l'any 1915
el nom de mas Bartolí venia perquè quedant una pubilla d'aquest mas
possiblement
la casa Bartrolí de Terrades. Després quedant una altre cop una pubilla
Gaspar fou casada amb un membre de la família Moriscot de l’Armentera
que era mestre de cases i que fou qui engrandí el mas cap a ppis del s. XIX
doncs sembla ser que era molt petit. Dit Moriscot fou qui construí el pou de
glaç que hi ha sota la casa i prop del riu.

foto 2

BIBLIOGRAFIA
Document Annex al Catàleg de Masies i Cases Rurals (text refós octubre
2008, BOA0435-PE). redactat pel cronista de Boadella i Les Escaules
David Serra Busquets.

foto 3

INTERVENCIONS

ENTORN
ENTORN IMMEDIAT
ENTORN PROPER
ACCÈS

bo
bo
fàcil

foto 4

foto 5
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AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
CATÀLEG DE BENS PROTEGITS
Al nord del nucli urbà de Boadella

LOCALITZACIÓ

SEGLE

ESTIL

XVII

ANY

1600

REGIM JURÍDIC

Propietat privada

UTM

488137.50, 4687072.28

1-17

EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

REFERÈNCIA CADASTRAL 000401100DG88F001QU

CRONOLOGIA
TIPOLOGIA

MAS DE CAN MARCÉ/CAN MAI PLOU

Arquitectura agrària/Masia

USOS
ÚS ORIGINAL

Masia

ÚS ACTUAL

Habitatge

CLASSIFICACIÓ SÒL

Sòl no urbanitzable

AFECTACIÓ / RISCOS

Risc incendi alt

QUALIFICACIÓ SÒL

Clau 25.- Sòl de protecció especial interès
connector

PROTECCIÓ EXISTENT

Inclós al catàleg de masies-numero
element M-12

USOS PERMESOS
DESCRIPCIÓ GENERAL

ORTOFOTOMAPA

El mas de can Marcè es troba situat damunt un petit pujol des d´on es veu
tot el poble de Boadella, els camps propers i les muntanyes de pins, abans
cobertes de vinyes i oliveres. Prop seu hi passa ,des de principis dels anys
30 del s.XX, la carretera que va de Biure al santurari de la Salut i Terrades, i
també l´antic camí de Boadella a Darnius.
La casa ha estat restaurada en els darrers anys pels actuals propietaris,
S’ha afegint algun de nou com la torre adossada a la façana principal. La
majoria de les façanes exteriors presenten la pedra al descobert i hi ha
forces obertures amb carreus de pedra de reconstruccions del mas fetes
durant els segles XVII, XVIII i XIX. La majoria del mas actual és de finals del
s.XVIII i principis del XIX. Algunes voltes de rajola presenten dates del s.
XVII i l´origen de la casa podria ser més antic si tenim en compte que en
alguns murs dels baixos de la casa hi ha aparell en “spicatum” o espina de
peix típic de les construccions alt-medievals.

CROQUIS ELEMENT

Destaca a la façana principal un gran portal de pedra amb carreus ben
tallats i una llinda amb una inscripció que resa : “D.D.M. / PAX VOVIS PAX
IN EA / PAX XAVI IN BUS IN EA / PAX CORIDIERLIBUS EX EA. A 1808.”.
Aquesta inscripció recorda la frase llatina “pax huic domui et ómnibus
habitantibus i ea, apx ingredientibus ex es”, que vol dir quelcom així com
pau en aquesta casa i a tots els que l´habiten i pau als qui n´entren i en
surten.

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

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

Edificació del s XVII i de possible origen medieval.

TIPUS D´INTERVENCIÓ ADMESES
edificació principal : ampliació fins un 25% del sostre existent, rehabilitació i
restauració
intervenció arqueològica, estudi de paraments
ESTAT CONSERVACIÓ

Bo

ELEMENTS PROTEGITS

NIVELL DE PROTECCIÓ

CATEGORIA PROTECCIÓ

Protecció parcial : envolvent edifici principal (1) i (2) Elements : acabats de
pedra, obertures originals, inscripcions llinda, portals de pedra, voltes de
rajola ,murs dels baixos de la casa en aparell en “spicatum” o espina de
peix. // Es delimita un àrea d'estudi d'entorns de radi 50 metres.

PARCIAL/
ESTUDI D'ENTORNS

BPU

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

MAS DE CAN MARCÉ/CAN MAI PLOU
NOTÍCIES HISTÒRIQUES

BIBLIOGRAFIA
SERRA I BUSQUETS, David

INTERVENCIONS

ENTORN
ENTORN IMMEDIAT

bo

ENTORN PROPER

bo

ACCÈS

bo
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AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
CATÀLEG DE BENS PROTEGITS
Carretera GIV-5042 de Boadella a les Escaules

LOCALITZACIÓ
ESTIL

Obra popular

SEGLE

Inici XX

ANY

1916

REGIM JURÍDIC

Pública

UTM

x: 490475.00

1-18

EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ
y: 4685686.15

REFERÈNCIA CADASTRAL 17032A003090030000BW

CRONOLOGIA
TIPOLOGIA

PONT DE LES ESCAULES

Arquitectura civil

USOS
ÚS ORIGINAL

Pont - espais de comunicació

ÚS ACTUAL

Pont - espais de comunicació

CLASSIFICACIÓ SÒL

Sòl no urbanitzable

AFECTACIÓ / RISCOS

Risc inundabilitat Q 10 – Risc incendi baix

QUALIFICACIÓ SÒL

Sistema viari

PROTECCIÓ EXISTENT

Cap

USOS PERMESOS
DESCRIPCIÓ GENERAL

ORTOFOTOMAPA

Situat al nord-est del nucli urbà de la població de les Escaules, la qual forma
part
a la carretera GIV-5042 que connecta Boadella amb les Escaules. Es tracta
d'una estructura rectangular formada per cinc arcs de mig punt de diferents
mides sostinguts per basaments rectangulars. Tant els arcs com els
basaments estan bastits amb pedra desbastada i sense treballar, lligada
amb abundant morter de calç, tot i que els arcs presenten una ampliació
posterior bastida amb maons disposats a pla, situada a la banda nord-oest
de l'estructura. Reforçant els basaments dels arcs hi ha petits tallamars de
secció triangular bastits amb pedra desbastada. Els tallamars només es
localitzen a la banda nord-oest del pont. La part superior del pont no
presenta cap element destacable, ni tant sols hi ha barana.
CROQUIS ELEMENT

JUSTIFICACIÓ CATALOGACIÓ
Element inclòs a l’ Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la
Generalitat de Catalunya / número : 20468

VALORS QUE MOTIVEN LA PROTECCIÓ
qualitat de rellevància tipològica

TIPUS D´INTERVENCIÓ ADMESES
consolidació
conservació-restauració

ESTAT CONSERVACIÓ

Bo

ELEMENTS PROTEGITS
Pont de les Escaules (1)

NIVELL DE PROTECCIÓ

INTEGRAL

CATEGORIA PROTECCIÓ

BPU

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

PONT DE LES ESCAULES
NOTÍCIES HISTÒRIQUES

foto 1

foto 4

foto 6

foto 5

imatge antiga

L'any 1871 comencen les gestions per a construir un pont sobre la Muga.
Entre els anys 1916 i 1918 dins del projecte de millores de les
comunicacions entre els nuclis de Boadella, Escaules i pont de Molins, es
construí el pont sobre la Muga que es troba a l'entrada del poble.
L'aportació de l'industrial del ciment a les Escaules, Salvador Genover va
ser determinant.

foto 2

BIBLIOGRAFIA
SERRA I BUSQUETS, D.. Les Valls de Boadella i Les Escaules. Figueres:
Publigraf, 1995.

foto 3

INTERVENCIONS
imatge antiga

ENTORN
ENTORN IMMEDIAT

bo

ENTORN PROPER

mitjà

ACCÈS

fàcil
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AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
CATÀLEG DE BENS PROTEGITS
Paratge dels boscos d'en Salelles i les Erugues

LOCALITZACIÓ
ESTIL

Obra popular

SEGLE

inici XX

ANY

REGIM JURÍDIC

PRIVAT

UTM

x: 491345.90 y: 4684738.71

1-19

EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

REFERÈNCIA CADASTRAL 17032A005000890000BH

CRONOLOGIA
TIPOLOGIA

FÀBRICA DE CIMENT DE CAN PAGÈS

Arquitectura industrial

USOS
ÚS ORIGINAL

Industrial -Fàbrica de Ciment

ÚS ACTUAL

Industrial -Fàbrica de Ciment

CLASSIFICACIÓ SÒL

Sòl no urbanitzable

AFECTACIÓ / RISCOS

Risc incendi baix

QUALIFICACIÓ SÒL

Clau 25.- Sòl de protecció especial interès
connector

PROTECCIÓ EXISTENT

Cap

USOS PERMESOS
DESCRIPCIÓ GENERAL

ORTOFOTOMAPA

Situada al sud-est del nucli urbà del veïnat de les Escaules, entre el paratge
dels boscos d'en Salelles i les Erugues, pel camí de la Fàbrica. Del conjunt
arquitectònic que conforma la fàbrica de ciment, la part destacable és
l'edifici situat a l'extrem nord-oest de la construcció actual. Es tracta d'un
edifici de planta rectangular amb la coberta de dues aigües i distribuït en
planta baixa, pis i altell. La façana principal, orientada a tramuntana,
presenta obertures rectangulars de mida gran a la planta baixa. Al pis, les
finestres també són rectangulars i força allargades, amb els ampits inclinats.
Es troben agrupades en tres grups, dos grups de dues obertures als
extrems i cinc al grup que integra el cos central del parament. A l'altell hi ha
tres petites finestres de mig punt. La façana presenta un coronament
esglaonat al cos central del parament. La façana posterior, a migdia, manté
el mateix tipus d'organització dels buits i el mateix tipus de coronament, tot i
que presenta diversos cossos i estructures adossades. Adossat davant la
façana principal hi ha un porxo de recent construcció. A l'interior, la nau està
distribuïda en cinc crugies cobertes amb voltes de canó i rebaixades
bastides en maons, igual que els arcs torals que les separen. La construcció
està arrebossada i pintada.

CROQUIS ELEMENT

JUSTIFICACIÓ CATALOGACIÓ
Element inclòs a l’ Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la
Generalitat de Catalunya / número : 39072

VALORS QUE MOTIVEN LA PROTECCIÓ
qualitat de rellevància tipològica

TIPUS D´INTERVENCIÓ ADMESES
restauració, rehabilitació

ESTAT CONSERVACIÓ

mitjà

ELEMENTS PROTEGITS
Edifici situat a l'extrem nord-oest del conjunt construït. Exterior, façana :
proporcions obertures, coberta, volum en general// Interior, estructura :
crugies , voltes de canó , arcs

NIVELL DE PROTECCIÓ

TIPOLÒGICA

CATEGORIA PROTECCIÓ

BPU

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

FÀBRICA DE CIMENT DE CAN PAGÈS
NOTÍCIES HISTÒRIQUES

foto 1

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, proveïnt de pedra i ciment a tota la
província de Girona i també a França. Pau Pagès i Lloveres, enriquit per la
construcció de diferents centrals hidroelèctriques a la Muga, va modernitzar
la fabricació de ciment

foto 4

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

foto 5
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AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
CATÀLEG DE BENS PROTEGITS
Al sud - est del nucli urbà de les Escaules

LOCALITZACIÓ

SEGLE

ESTIL

Inicial : romà / Final : medieval

CRONOLOGIA
TIPOLOGIA

ANY

Àrea d'expectativa arqueològica

USOS
ÚS ORIGINAL

ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA LA CAULA - CASTELL

x: 490555.27

UTM

y:4685390.22 (punt mig)

REFERÈNCIA CADASTRAL
CLASSIFICACIÓ SÒL

Sòl no urbanitzable

AFECTACIÓ / RISCOS

Es descriu individualment a la fitxa de cada
element inclós en aquesta zona

QUALIFICACIÓ SÒL
PROTECCIÓ EXISTENT

ÚS ACTUAL
USOS PERMESOS
DESCRIPCIÓ GENERAL

EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

REGIM JURÍDIC

1-20

Part dels terrenys estaven inclosos dintre
d'una zona de protecció arqueològica
delimitada a les Normes Subsidiàries de
Planejament de Boadella i Les Escaules.

ORTOFOTOMAPA

Es determina una gran àrea d’expectativa arqueològica al sud i sud-est del
nucli urbà de Les Escaules, que inclou els terrenys dels anomenats horts de
la Caula (ja qualificats a les normes subsidiàries anteriors com zona de
protecció
Escaules.
El motiu d’aquesta delimitació es deguda a en part a l’existència de diferents
jaciments inventariats per la Generalitat de Catalunya. I en part per
l’existència de la possibilitat de que s’hi trobés l’origen medieval del nucli de
les Escaules, així com restes romanes. Pels camps propers a la Caula s´hi
veunen fragments de ceràmica a torn ibero-romana. Caldria una exploració
arqueològica a fons per intentar trobar un possible poblat d´època romana.
Segons els estudiosos l´actual pou del glaç de la Caula (s.XVII-XVIII) podria
haver estat en el seu origen un pou per guardar aigua d´època romana.
A diferents llocs propers a Les Escaules hi ha deus d´aigua tèbia ( 15-20
ºC.) i d´aquí prové l´origen del topònim "Les Escaules". Prové del mot llatí
"Calidas" que significa brollador d´aigua calenta. Hom suposa que a Les
Escaules hi podrien haver existit unes termes romanes encara no
localitzades.
L’actual nucli urbà 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 centrava en els
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 del riu La Muga que
obligava als veïns a refugiar-se en les Coves de la Caula, decidiren
començar a construir les noves cases en un lloc més elevat, a uns 300 m.
dels horts de la Caula, on ara hi ha el poble actual. Tot i això la parròquia
de Sant Martí i el cementiri es mantingué a la Caula fins a finals del s. XVIII.

CROQUIS ELEMENT

JUSTIFICACIÓ CATALOGACIÓ
VALORS QUE MOTIVEN LA PROTECCIÓ
qualitat de rellevància històrica
qualitat de rellevància arqueològica
TIPUS D´INTERVENCIÓ ADMESES
intervenció arqueològica

ESTAT CONSERVACIÓ

Ampliació d'una zona de protecció arqueològica determinada a les Normes
subsidiàries, Es tracta de terrenys que incorporen un conjunt de jaciments
inclosos a l’ Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la Generalitat de
Catalunya i al catàleg de les Normes Subsidiàries de Planejament de
Boadella de i Les Escaules.
Algunes notícies apunten la possibilitat de l'existència a la zona d'un poblat
i unes termes d'origen romà.
Possibilitat
Escaules abans de la seva situació actual i abandonat degut a continues
inundacions al voltant del s. XIV-XV.
ELEMENTS PROTEGITS

NIVELL DE PROTECCIÓ

CATEGORIA PROTECCIÓ

Àrea d'expectativa arqueològica, amb un nivell de protecció d'estudi
d'entorns, que comprèn el sòl no urbanitzable situat a la serra de les
Avalls, a la vessant de travertins, junt amb els terrenys compresos entre el
nucli de les Escaules i el Castell, i que inclou els jaciments inventariats en
aquest catàleg (en gris) junt amb els seus entorns de protecció.

ESTUDI
D'ENTORNS

BPU

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

ÀREA D'EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA LA CAULA - CASTELL
NOTÍCIES HISTÒRIQUES

BIBLIOGRAFIA

INTERVENCIONS

ENTORN
ENTORN IMMEDIAT
ENTORN PROPER
ACCÈS
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AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
CATÀLEG DE BENS PROTEGITS
En una antiga terrassa fluvial de La Muga

LOCALITZACIÓ

SEGLE

ESTIL

ANY
Inicial : Bronze Final II

CRONOLOGIA
TIPOLOGIA

Jaciment arqueològic/Abrics i similars d'habitació

USOS
ÚS ORIGINAL

LA CAULA I
REGIM JURÍDIC

Propietat privada

UTM

x: 490779.96

EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

y: 4685254.80

REFERÈNCIA CADASTRAL 17032A005000650000BG
CLASSIFICACIÓ SÒL

Sòl no urbanitzable

AFECTACIÓ / RISCOS

Risc incendi alt

QUALIFICACIÓ SÒL

Clau 25.- Sòl de protecció especial interès
connector

PROTECCIÓ EXISTENT

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

ÚS ACTUAL
USOS PERMESOS
DESCRIPCIÓ GENERAL

1-21

ORTOFOTOMAPA

Per accedir al jaciment cal prendre la carretera GIV-5042 en direcció a
Boadella. Passats uns 100 metres del punt quilomètric 4 cal deixar el cotxe i
adreçar-se cap al Pou de Glaç. El jaciment es troba situat uns 20 metres
sobre el Pou en una antiga terrassa fluvial en una zona de bosc espès
d'alzina i vegetació arbustiva. Es tracta d'un abric amb ocupacions del
bronze final II, o cultura dels Camps d'Urnes. Fou localitzat per Enric
Jiménez i Narcís Sitjes, el mes de juny de l'any 1978. Més tard, amb
membres de l'Associació Arqueològica de Girona, es van fer les primeres
prospeccions que permeteren documentar restes d'activitat humana a
l'indret però que impossibilitaren la determinació d'un context arqueològic. El
setembre de 1979 es va realitzar una primera campanya de treballs que
consistiren en rebaixar un amuntegament de terres de la terrassa inferior. El
mes següent es procedí a l'excavació en dos sectors de la cova, ja que
l'ensorrament de la volta n'impedia l'excavació en extensió. El material
recuperat inclou, com a més significatiu, un conjunt ceràmic que per la seva
tipologia pot adscriure's al Bronze final II. Altres restes documentades són
un chopping tool, diversos fragments de molins, i polidors. Tot i aquestes
restes, la manca d'una excavació sistemàtica fa impossible determinar
l'existència de nivells anteriors al bronze. L'estat de conservació és bo.L'any
1981 ja portaven tres campanyes d'excavació amb el permís del Ministerio
de Cultura i el finançament de La Caixa de Pensions.

CROQUIS ELEMENT

JUSTIFICACIÓ CATALOGACIÓ
Element inclòs a l’ Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la
Generalitat de Catalunya / número : 8763

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

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

TIPUS D´INTERVENCIÓ ADMESES
intervenció arqueològica

ESTAT CONSERVACIÓ

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

Bo

ELEMENTS PROTEGITS

NIVELL DE PROTECCIÓ

CATEGORIA PROTECCIÓ

Protecció integral del Jaciment arqueològic i preservació d'entorn tal i com
es delimita al croquis adjunt. El jaciment es troba dintre una àrea
d'expectativa arqueològica, fitxa 20, amb un nivell de protecció estudi
d'entorns, que comprèn el snu situat a la serra de les Avalls, a la vessant
de travertins, junt amb la resta de jaciments inventariats a la mateixa zona.

INTEGRAL/
PRESERVACIÓ
D'ENTORNS

BPU

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

LA CAULA I
NOTÍCIES HISTÒRIQUES

vista general de la cova

secció amb restes de ceràmica

vista detall del interior

BIBLIOGRAFIA
TOLEDO i MUR, A. . . A:La utilització de les coves des del Calcolític fins al
Bronze Final al NE de Catalunya. (2200-650 a.C.), Tesis doctoral, U.A.B. .
1990 .
CARBONELL, E. . . A:Los yacimientos de la Caula. Informe de la Campaña
de 1979 . . / Informe de los trabajos realizados en el complejo arqueològico
de la Caula, . 1980 .
VERDAGUER i LLOVERAS, Esteve . Les Escaules. Una urbanització
prehistòrica. A:Revista Presència . Girona .1981, p.25-30 .
JIMÉNEZ CARBONELL, Enric . Els jaciments de La Caula (Boadella - Alt
Empordà). A:Butlletí de l'Associació Arqueològica de Girona . Girona .1980,
p.49-50 .
COSTA, Benjamí . Estudi preliminar dels materials recuperats a La Caula I
(Boadella - Alt Empordà). A:Butlletí de l'Associació Arqueològica de
Girona . Girona .1981, p.15-21 .
JIMÉNEZ CARBONELL, Enric . Activitats de l'Associació. Prospeccions
arqueològiques de l'associació (juliol-octubre 78). A:Butlletí de l'Associació
Arqueològica de Girona . Girona .1979 .

vista general de la cova

vista detall del interior

INTERVENCIONS
1983 - 11 al 21 de juliol : Projecte d'investigació

ENTORN
ENTORN IMMEDIAT

regular

ENTORN PROPER

regular

ACCÈS

dolent

vista general de la cinglera on es situa
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AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
CATÀLEG DE BENS PROTEGITS
En una antiga terrassa fluvial de La Muga

LOCALITZACIÓ

SEGLE

ESTIL

Inicial : Neolític/Calcolític/ronze Final/Medieval

CRONOLOGIA
TIPOLOGIA

ANY

Jaciment arqueològic/Cova natural d'habitació-Cova
natural d'enterrament Inhumació

USOS
ÚS ORIGINAL

LA CAULA II
REGIM JURÍDIC

Propietat privada

UTM

x: 490684.67

EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

y: 4685302.70

REFERÈNCIA CADASTRAL 17032A005000640000BY
CLASSIFICACIÓ SÒL

Sòl no urbanitzable

AFECTACIÓ / RISCOS

Risc incendi alt – Risc geològic

QUALIFICACIÓ SÒL

Clau 25.- Sòl de protecció especial interès
connector

PROTECCIÓ EXISTENT

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

ÚS ACTUAL
USOS PERMESOS
DESCRIPCIÓ GENERAL
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ORTOFOTOMAPA

Per accedir al jaciment cal prendre la carretera GIV-5042 en direcció a
Boadella. Passats uns 140 metres del punt quilomètric 4 cal trencar a
l'esquerra cap al salt d'aigua de la Caula. El jaciment es troba situat a l'est
del salt d'aigua a uns pocs metres en una zona de pendent pronunciat, amb
camps de conreu al nord en una antiga terrassa fluvial de La Muga. Es
tracta d'una cova amb diferents fases d'ocupació des del neolític antic fins a
època medieval. Fou localitzat per Enric Jiménez i Narcís Sitjes, el mes de
juny de l'any 1978. Més tard, amb membres de l'Associació Arqueològica de
Girona, es van fer les primeres prospeccions arqueològiques a la zona. Les
campanyes d'excavació, entre els anys 1980 i 1984 permeteren documentar
una seqüència discontinua d'ocupació de l'indret. La cavitat rocosa, de
dimensions àmplies, es troba molt reblerta. La ocupació més antiga de la
cavitat seria d'època neolítica i es tractaria d'un lloc d'hàbitat. Amb
posterioritat fou utilitzada com a sepulcre d'inhumació durant el neolític final
- calcolític, per passar de nou a ésser ocupada al bronze final. La darrera
ocupació documentada s'inclou dintre del període alt medieval. Pel que fa al
material arqueològic recuperat, destaca un important conjunt de ceràmica
calcolítica on predominen els recipients petits, un conjunt destacat de
ceràmica oxidada llisa neolítica i diferents restes de ceràmica alt medieval.
Cal destacar l'aparició de restes humanes que corresponen a un sol
individu. Altres elements significatius són algunes peces i fragments
d'indústria lítica, destrals, molins i làmines sobre sílex. L'estat de
conservació del jaciment és bo.

CROQUIS ELEMENT

JUSTIFICACIÓ CATALOGACIÓ
Element inclòs a l’ Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la
Generalitat de Catalunya / número : 8834

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

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

TIPUS D´INTERVENCIÓ ADMESES
intervenció arqueològica

ESTAT CONSERVACIÓ

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

Bo

ELEMENTS PROTEGITS

NIVELL DE PROTECCIÓ

CATEGORIA PROTECCIÓ

Protecció integral del Jaciment arqueològic i preservació d'entorn tal i com
es delimita al croquis adjunt. El jaciment es troba dintre una àrea
d'expectativa arqueològica, fitxa 20, amb un nivell de protecció estudi
d'entorns, que comprèn el snu situat a la serra de les Avalls, a la vessant
de travertins, junt amb la resta de jaciments inventariats a la mateixa zona.

INTEGRAL/
PRESERVACIÓ
D'ENTORNS

BPU

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

LA CAULA II
NOTÍCIES HISTÒRIQUES

vista de l'accés de la cova

Al 1978 Enric Jiménez i Narcís Sitjes va descobrir el jaciment.

vista amb l'escala d'accés a primer terme

BIBLIOGRAFIA
TOLEDO i MUR,A:La utilització de les coves des del Calcolític fins al
Bronze,Tesis doctoral,UAB,1990 // BARRIS,J.A:Memòria dels treballs
realitzats al complex històric i prehistòric de La Caula,1982 // .
CARBONELL, E:La Caula, Boadella; dins les excavacions arqueològiques
a Catalunya en els darrers anys,1982 // BADIA, J i BOLÓS, J . Hàbitat
medieval a la cova de la Caula II:Catalunya romànica. L'Empordà II 1990 //
JIMÉNEZ CARBONELL, E . Prospeccions arqueològiques de l'associació
(juliol-octubre 78):Butlletí de l'Associació Arqueològica de Girona.1979 / Els
jaciments de La Caula (Boadella - Alt Empordà):Butlletí de l'Associació
Arqueològica de Girona 1980. // COSTA, B . Estudi preliminar dels
materials recuperats a La Caula I (Boadella - Alt Empordà):Butlletí de
l'Associació Arqueològica de Girona .1981. // PADILLA LAPUENTE, J. .
Análisis de las cerámicas superficiales de la La Caula II (Alt Empordà).
Quadern extraordinari dedicat a 10 anys d'activitats. Associació
Arqueològica de Girona // VERDAGUER i LLOVERAS, E . Les Escaules.
Una urbanització prehistòrica. A:Revista Presència . Girona .1981-1983 //
SERRA i BUSQUETS, D. Quaderns de la Revista de Girona . 2001.
INTERVENCIONS
Memòries i informes . Memòria intervenció arqueològica 2002: Arxiu Servei
d'Arqueologia i Paleontologia. Núm. reg.: 4460
Informes intervenció arqueològica 1984: Arxiu Servei d'Arqueologia i
Paleontologia.
1978 : Projecte d'investigació // 1979 : Projecte d'investigació // 1980 :
Projecte d'investigació // 1984 - 8 al 17 d'octubre : Projecte d'investigació //
2002 : Projecte d'investigació; Projecte de recerca dels jaciments
paradolmènics de Catalunya (nord-est peninsular)
ENTORN
ENTORN IMMEDIAT
ENTORN PROPER
ACCÈS

difícil

vista de l'accés de la cova

vista de l'interior de la cova

vista general de la cinglera de la vora
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AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
CATÀLEG DE BENS PROTEGITS
En una antiga terrassa fluvial de La Muga

LOCALITZACIÓ

SEGLE

ESTIL

Inicial : Paleolític mig/Medieval

CRONOLOGIA
TIPOLOGIA

ANY

Jaciment arqueològic/Abrics i similars d'habitació
sense estructures

USOS
ÚS ORIGINAL

CAVORCA CRISTIANA
REGIM JURÍDIC

Propietat privada

UTM

x: 490528.00

EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

y: 4685320.00

REFERÈNCIA CADASTRAL 17032A005000490000BJ
CLASSIFICACIÓ SÒL

Sòl no urbanitzable

AFECTACIÓ / RISCOS

Risc incendi baix

QUALIFICACIÓ SÒL

Clau 25.- Sòl de protecció especial interès
connector

PROTECCIÓ EXISTENT

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

ÚS ACTUAL
USOS PERMESOS
DESCRIPCIÓ GENERAL

1-23

ORTOFOTOMAPA

Per accedir al jaciment cal prendre la carretera GIV-5042 en direcció
Boadella. Cal deixar el cotxe i passats uns 300 metres del punt quilomètric 4
cal girar a l'esquerra a peu fins arribar a la cinglera. El jaciment es troba a
ponent del salt de la Caula, a la paret de travertí de la cinglera. Es tracta
d'un abric en el que s'ha documentat material d'època paleolítica i un nivell
d'ocupació medieval. És una cavitat de grans dimensions, formada per una
sola arcada. La seva boca té una alçada màxima de 10 m i una amplada
màxima de 14 m. La seva profunditat és de 6 metres. Fou localitzat per
Enric Jiménez i Narcís Sitjes, el mes de juny de l'any 1978, juntament amb
d'altres cavitats de la zona. Més tard, amb membres de l'Associació
Arqueològica de Girona es va fer una intervenció arqueològica amb
l'obertura d'una cala de 4 x 2 x 3 m. Aquests treballs permeteren comprovar
sediments amb restes de material lític del paleolític i un nivell d'ocupació
medieval, però disposat de forma invertida. Per tant, amb l'evidència que
s'havia alterat l'estratigrafia. L'entorn de l'abric està molt degradat
antròpicament però els nivells arqueològics es mantenen en bon estat de
conservació.

CROQUIS ELEMENT

JUSTIFICACIÓ CATALOGACIÓ
Element inclòs a l’ Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la
Generalitat de Catalunya / número : 8009

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

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

TIPUS D´INTERVENCIÓ ADMESES
intervenció arqueològica

ESTAT CONSERVACIÓ

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

Bo

ELEMENTS PROTEGITS

NIVELL DE PROTECCIÓ

CATEGORIA PROTECCIÓ

Protecció integral del Jaciment arqueològic i preservació d'entorn junt amb
els jaciments de les fitxes 24,25,26,27. El jaciment es troba dintre una àrea
d'expectativa arqueològica, fitxa 20, amb un nivell de protecció estudi
d'entorns, que comprèn el snu situat a la serra de les Avalls, a la vessant
de travertins, junt amb la resta de jaciments inventariats a la mateixa zona.

INTEGRAL/
PRESERVACIÓ
D'ENTORNS

BPU

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

CAVORCA CRISTIANA
NOTÍCIES HISTÒRIQUES

vista general del jaciment des del nord

detall de la zona excavada

vista general amb l'abric de la cavorca ii a ponent

BIBLIOGRAFIA
VERDAGUER i LLOVERAS, Esteve . Les Escaules. Una urbanització
prehistòrica. A:Revista Presència . Girona .1981, p.25-30 .

detall interior del jaciment

vista de la zona excavada

detall interior més profunda del jaciment

vista de la zona excavada

JIMÉNEZ CARBONELL, Enric . Els jaciments de La Caula (Boadella - Alt
Empordà). A:Butlletí de l'Associació Arqueològica de Girona . Girona .1980,
p.49-50 .

detall interior del jaciment

INTERVENCIONS

ENTORN
ENTORN IMMEDIAT
ENTORN PROPER
ACCÈS

fàcil
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AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
CATÀLEG DE BENS PROTEGITS
En una antiga terrassa fluvial de La Muga

LOCALITZACIÓ

SEGLE

ESTIL

Inicial : Medieval

CRONOLOGIA
TIPOLOGIA

ANY

Jaciment arqueològic/Abrics i similars

USOS
ÚS ORIGINAL

LA CAVORCA II
REGIM JURÍDIC

Propietat privada

UTM

x: 490543.62

EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

y: 4685318.13

REFERÈNCIA CADASTRAL 17032A005000490000BJ
CLASSIFICACIÓ SÒL

Sòl no urbanitzable

AFECTACIÓ / RISCOS

Risc incendi baix – Risc geològic

QUALIFICACIÓ SÒL

Clau 25.- Sòl de protecció especial interès
connector

PROTECCIÓ EXISTENT

Normes Subsidiàries de Planejament de
Boadella i Les Escaules inclòs dintre de
zona de protecció arqueològica.

ÚS ACTUAL
USOS PERMESOS
DESCRIPCIÓ GENERAL

1-24

ORTOFOTOMAPA

Per accedir al jaciment cal prendre la carretera GIV-5042 en direcció
Boadella. Cal deixar el cotxe, i passats uns 300 metres del punt quilomètric
4 cal girar a l'esquerra a peu fins arribar a la cinglera. El jaciment es troba a
ponent del salt de la Caula, a la paret de travertí de la cinglera, en una zona
amb camps de conreu al nord en una antiga terrassa fluvial de La Muga.
Està situada a 5 metres a l'est de la Cavorca Cristina. Es tracta d'una petita
cavitat en la que s'ha documentat material d'època medieval. És una cavitat
de dimensions reduïdes amb una amplada màxima de 3,8 m, una alçada
visible de 2,5 m i una profunditat de 2,3 m. Fou localitzada per Enric
Jiménez
cavitats de la zona. Més tard, amb membres de l'Associació Arqueològica
de Girona es va fer una intervenció arqueològica amb l'obertura d'una cala
de 2 x 1 m. i a una profunditat de 3 m. Aquests treballs permeteren
documentar sediments sense nivell arqueològic. Els únics materials
ceràmics documentats es localitzaren a la part superior i corresponien a
ceràmica
nivells arqueològics han estat colmatats amb aportacions antròpiques
posteriors. Per tant, no es pot determinar el seu estat de conservació.

CROQUIS ELEMENT

JUSTIFICACIÓ CATALOGACIÓ
VALORS QUE MOTIVEN LA PROTECCIÓ
qualitat de rellevància arqueològica
qualitat de rellevància històrica
TIPUS D´INTERVENCIÓ ADMESES
intervenció arqueològica

ESTAT CONSERVACIÓ

Element inclòs a l’ Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la
Generalitat de Catalunya / número : 8173
Jaciment inclòs dintre zona de protecció arqueològica determinada a
Normes Subsidiàries de Planejament de Boadella i Les Escaules
(11.10.2000)

ELEMENTS PROTEGITS

NIVELL DE PROTECCIÓ

CATEGORIA PROTECCIÓ

Protecció integral del Jaciment arqueològic i preservació d'entorn junt amb
els jaciments de les fitxes 23,25,26,27. El jaciment es troba dintre una àrea
d'expectativa arqueològica, fitxa 20, amb un nivell de protecció estudi
d'entorns, que comprèn el snu situat a la serra de les Avalls, a la vessant
de travertins, junt amb la resta de jaciments inventariats a la mateixa zona.

INTEGRAL/
PRESERVACIÓ
D'ENTORNS

BPU

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

LA CAVORCA II
NOTÍCIES HISTÒRIQUES

foto 1 . vista general de l'emplaçament del jaciment

foto 2. vista general del jaciment.

BIBLIOGRAFIA
VERDAGUER i LLOVERAS, Esteve . Les Escaules. Una urbanització
prehistòrica. A:Revista Presència . Girona .1981, p.25-30 .
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foto 3. vista més concreta del jaciment

INTERVENCIONS

ENTORN
ENTORN IMMEDIAT
ENTORN PROPER
ACCÈS
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AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
CATÀLEG DE BENS PROTEGITS
En una antiga terrassa fluvial de La Muga

LOCALITZACIÓ

SEGLE

ESTIL

Inicial : Neolític mig-Recent/Calcolític

CRONOLOGIA
TIPOLOGIA

ANY

Jaciment arqueològic/Abrics i similars

USOS
ÚS ORIGINAL

LA CAVORCA III
REGIM JURÍDIC

Propietat privada

UTM

x: 490561.36

EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

y: 4685319.70

REFERÈNCIA CADASTRAL 17032A005000490000BJ
CLASSIFICACIÓ SÒL

Sòl no urbanitzable

AFECTACIÓ / RISCOS

Risc incendi baix – Risc geològic

QUALIFICACIÓ SÒL

Clau 25.- Sòl de protecció especial interès
connector

PROTECCIÓ EXISTENT

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

ÚS ACTUAL
USOS PERMESOS
DESCRIPCIÓ GENERAL

1-25

ORTOFOTOMAPA

Per accedir al jaciment cal prendre la carretera GIV-5042 en direcció
Boadella. Cal deixar el cotxe i passats uns 300 metres del punt quilomètric 4
cal girar a l'esquerra a peu fins arribar a la cinglera. El jaciment es troba a
ponent del salt de la Caula, a la paret de travertí de la cinglera. Està situada
a 11 metres a l'est de la Cavorca II. Es tracta d'un abric amb una ocupació
del neolític mig. És una cavitat de petites dimensions, amb una alçada
màxima indeterminada ja que la coberta ha caigut d'antic; l'amplada màxima
visible és de 3,8 m. La seva profunditat és de 6 metres. Fou localitzat per
Enric Jiménez i Narcís Sitjes, el mes de juny de l'any 1978, juntament amb
d'altres cavitats de la zona. Més tard, amb membres de l'Associació
Arqueològica de Girona es va fer una intervenció arqueològica que permeté
documentar dos bols de ceràmica fets a mà, pràcticament sencers, un amb
vuit mugrons de subjecció i l'altre amb dos mugrons. També documentaren
una estructura formada per una sèrie de pedres, que s'interpretà com el
possible segell d'un enterrament, tot i que no hi ha cap resta humana
documentada. Les evidències aportades per l'excavació permeten deduir
que es tracta d'un lloc d'ocupació durant el neolític mig, sense que es pugui
determinar si es tracta d'un espai d'hàbitat o d'un espai funerari. L'entorn de
l'abric està molt degradat antròpicament però els nivells arqueològics
conserven una forta potència estratigràfica per excavar.

CROQUIS ELEMENT

JUSTIFICACIÓ CATALOGACIÓ
Element inclòs a l’ Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la
Generalitat de Catalunya / número : 8174

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

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

TIPUS D´INTERVENCIÓ ADMESES
intervenció arqueològica

ESTAT CONSERVACIÓ

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

Bo

ELEMENTS PROTEGITS

NIVELL DE PROTECCIÓ

CATEGORIA PROTECCIÓ

Protecció integral del Jaciment arqueològic i preservació d'entorns junt
amb els jaciments de les fitxes 23,24,26,27. El jaciment es troba dintre una
àrea d'expectativa arqueològica, fitxa 20, amb un nivell de protecció estudi
d'entorns, que comprèn el snu situat a la serra de les Avalls, a la vessant
de travertins, junt amb la resta de jaciments inventariats a la mateixa zona.

INTEGRAL/
PRESERVACIÓ
D'ENTORNS

BPU

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

LA CAVORCA III
NOTÍCIES HISTÒRIQUES

vista general des del nord

detall zona excavada

zona excavada

BIBLIOGRAFIA
JIMÉNEZ CARBONELL, Enric . Els jaciments de La Caula (Boadella - Alt
Empordà). A:Butlletí de l'Associació Arqueològica de Girona . Girona .1980,
p.49-50

zona excavada

VERDAGUER i LLOVERAS, Esteve . Les Escaules. Una urbanització
prehistòrica. A:Revista Presència . Girona .1981, p.25-30
TOLEDO, A. . . A:La utilització de les coves des del Calcolític fins al Bronze
final al NE de Catalunya (2200-650 a.C.), tesis de doctorat, UAB, . 1990

detall zona excavada

INTERVENCIONS
Memòries i informes intervenció arqueològica 2002: Arxiu Servei
d'Arqueologia i Paleontologia. Núm. Reg.: 4460
2002 : Projecte d'investigació Prospecció; Projecte de recerca dels
jaciments paradolmènics de Catalunya (nord-est peninsular)

ENTORN
ENTORN IMMEDIAT
ENTORN PROPER
ACCÈS

1-25

AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
CATÀLEG DE BENS PROTEGITS
En una antiga terrassa fluvial de La Muga

LOCALITZACIÓ
ESTIL

-

SEGLE

ANY

-

Inicial : Paleolític Mig/Medieval

CRONOLOGIA
TIPOLOGIA

-

Jaciment arqueològic/Cova natural d'habitació

USOS
ÚS ORIGINAL

COVA DE LES TRES CREUS
REGIM JURÍDIC

Propietat privada

UTM

x: 490573.87

EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

y: 4685313.63

REFERÈNCIA CADASTRAL 005000460000BD/470000BX/490000BJ
CLASSIFICACIÓ SÒL

Sòl no urbanitzable

AFECTACIÓ / RISCOS

Risc incendi baix – Risc geològic

QUALIFICACIÓ SÒL

Clau 25.- Sòl de protecció especial interès
connector

PROTECCIÓ EXISTENT

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

ÚS ACTUAL
USOS PERMESOS
DESCRIPCIÓ GENERAL

1-26

ORTOFOTOMAPA

Per accedir al jaciment cal prendre la carretera GIV-5042 en direcció a
Boadella. Passats uns 200 metres del punt quilomètric 4 cal trencar a
l'esquerra pel carrer que s'adreça al municipi de les Escaules i tornar a
trencar a l'esquerra en direcció al sud. Cal deixar el cotxe i continuar pels
camps de conreu situats al capdamunt del vessant fins arribar als horts de
can Llop. El jaciment es troba situat sota un hort, en una antiga terrassa
fluvial, dins una zona de bosc d'alzina i vegetació arbustiva. Es tracta d'una
cova amb una ocupació del paleolític mig i l'edat mitjana. És una cavitat de
petites dimensions (4 x 3 x 2 m) que presenta dos orificis d'entrada en angle
recte.
cova va ser tallada a la roca i conserva els encaixos fets pel tancament
d'aquesta obertura. Fou localitzat per Enric Jiménez i Narcís Sitjes, el mes
de juny de l'any 1978, juntament amb d'altres cavitats de la zona. Més tard,
amb membres de l'Associació Arqueològica de Girona es va fer una
intervenció arqueològica que permeté documentar nivells arqueològics sota
una capa estalagmítica d'entre 20 i 40 cm. Entre els materials exhumats
destaca un discoide bifaç sobre un còdol de pissarra, alguns esclats de
quars i un burí de grans dimensions. Les evidències aportades per
l'excavació permeten deduir que es tracta d'un lloc d'ocupació durant el
paleolític mig, sense que es pugui determinar si es tracta d'un espai
d'hàbitat o una estació de treball. Tot i que per paral·lels i per la distribució
de l'espai intern fan suposar que es tracti de la primera possibilitat. Segons
Joan Badia hi hagué un ús eremític d'aquesta cova en època medieval.

CROQUIS ELEMENT

JUSTIFICACIÓ CATALOGACIÓ
Element inclòs a l’ Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la
Generalitat de Catalunya / número : 8175

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

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

TIPUS D´INTERVENCIÓ ADMESES
intervenció arqueològica

ESTAT CONSERVACIÓ

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

Bo

ELEMENTS PROTEGITS

NIVELL DE PROTECCIÓ

CATEGORIA PROTECCIÓ

Protecció integral del Jaciment arqueològic i preservació d'entorns junt
amb els jaciments de les fitxes 23,24,25,27. El jaciment es troba dintre una
àrea d'expectativa arqueològica, fitxa 20, amb un nivell de protecció estudi
d'entorns, que comprèn el snu situat a la serra de les Avalls, a la vessant
de travertins, junt amb la resta de jaciments inventariats a la mateixa zona.

INTEGRAL/
PRESERVACIÓ
D'ENTORNS

BPU

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

