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MEMÒRIA
1.- ANTECEDENTS

Mitjançant Decret d’Alcaldia 479/06 de data 13 de juliol de 2006 es va resoldre adjudicar el
contracte menor de consultoria i assistència per a la realització d’un catàleg d’elements
patrimonials del terme municipal de Celrà a l’empresa JANUS, SL – Gestió de patrimoni
històric i cultural.
El document redactat per JANUS SL és l’Inventari de patrimoni històric i cultural de Celrà, i
data del 2 d’octubre de 2007.
La voluntat municipal és la de completar i actualitzar l’Inventari citat i redactar el Pla especial
de protecció de patrimoni de Celrà.
Els treballs es defineixen com:
Depurar la relació existent al títol IV del Pla General d’Ordenació Urbana de Celrà aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 25 de novembre de
1998. Aquest, en el seu article 145 obliga a regular mitjançant un Pla especial de protecció
del patrimoni els edificis inclosos en la seva definició d’un Pre-catàleg d’elements que pel
seu interès arqueològic, històric, artístic, paisatgístic o arquitectònic, han de disposar d’una
especial protecció.
En l’article 146, classifiquen el patrimoni en:
-

Elements a protegir.
Fonts.
Arbres monumentals.

Completar la relació anterior amb noves edificacions, obres civils, espais lliures i conjunts
mereixedors de protecció.
Les directrius adoptades al plantejar-se aquest Pla Especial, es poden resumir en els
següents punts:
-

Els béns a protegir són bàsicament edificis, conjunts o fronts d’edificacions o restes
arqueològiques.
Redacció d’una normativa que delimiti i es concreti de forma simple i entenedora en
una fitxa individual, amb termes definits, que no permetin una doble interpretació.
Tots els béns catalogats tenen protecció, no es tracta d’un simple llistat.
Establir els diferents nivells de protecció que marca l’article 147 del PGOU de Celrà
en els elements a protegir, separats en:
Nivell 1 - Béns d’Interès Cultural: Els B.I.C. tindran el nivell de protecció integral, que
els assigna la Llei 9/1993, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural català.
Nivell 2 – Edificis i elements d’interès: Elements catalogats sotmesos a les condicions
generals de protecció.
Nivell 3 – Àrees arqueològiques: tindran el nivell de protecció que els assigna la Llei
9/1993, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural català.

El present document s’ha formulat adaptant-se al al Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme.
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2. OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL

Atès la diversitat de vectors que actuen sobre la intervenció en un element catalogat, per un
costat els de caire patrimonial i per un altre els propis de qualsevol obra arquitectònica, es fa
possible determinar els seus perfils d’una forma general; i és per això que hem escollit,
seguint l’exemple d’altres P.E.P.P.A, el procediment de definir per cada element la línia
d’actuació en la que les disposicions normatives signifiquin la lectura prèvia que hauria de
realitzar-se al iniciar el projecte fonamentat en l’obligació de respectar l’herència cultural que
acompanya a la peça arquitectònica que s’ha de modificar per adaptar-se a les sol·licitud
d’un nou ús. Creiem que qualsevol nova intervenció sobre un element del patrimoni ha de
ser com un graó més de la cadena d’intervencions que ha rebut; essencialment diferenciat
de la capa inferior a ell, però formalment integrat al conjunt. Evitar la costum, en ocasions
salvatge, de privilegiar únicament les parts més antigues de l’edifici, encaminant la
intervenció cap a una recuperació de la trajectòria històrica.
L’objectiu d’aquest Pla Especial és el de fixar el règim de protecció dels béns mobles i
immobles declarats béns culturals d’interès local, establint unes mesures oportunes per a la
seva conservació, recuperació i millora.
Voldríem que el present document reflectís de forma fidel l’ànim del poble de Celrà de
protegir una part important del seu patrimoni que correspon a la seva pròpia imatge i que al
mateix temps forma part de la seva cultura arquitectònica. És per aquest motiu que no
l’entenem com un document tancat en sí mateix, sinó que ha de permetre i sofrir inclusions i
exclusions seguint la lògica evolució del poble, de la mateixa manera que les fitxes
descriptives dels elements hauran de mantenir-se actualitzades i reflectir les modificacions
que sofreixin aquests.
Aquest pla especial de protecció del patrimoni, juntament amb el pla especial urbanístic del
nucli antic son les dues figures legals que pretenen inventariar, catalogar, conservar i
protegir els principals elements del patrimoni cultural celranenc. Posar en valor la riquesa
patrimonial del municipi i la necessitat de conservar-lo per a les generacions futures és el
motiu pel qual l’Ajuntament de Celrà aprova aquestes normatives.
Potser, algun d’aquests elements no tenen el caràcter monumental que en poden tenir
altres, però ens permeten explicar i recordar la nostra pròpia història; i sobretot poder-la
transmetre a les generacions que ens sobrevisquin. Tan sols per aquest motiu justifica la
seva inclusió en aquest pla.
Algunes d’aquestes masies, cases i altres elements del patrimoni han arribat fins al nostres
dies amb l’esplendositat que generació rera generació ha anat conferit a l’edifici, i des d’aquí
es vol reconèixer l’esforç i prestigi que mereixen els seus propietaris que les han preservat i
que amb l’ajut de tots han de continuar amb aquesta tasca de conservació del patrimoni.

3. ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL

Aquest Pla Especial abasta tot el terme municipal de Celrà. El terme municipal de Celrà,
està situat al vessant nord-oest de la comarca del Gironès, després del Congost del riu Ter,
formant part de la subcomarca de la Llera del Ter. Limita amb els municipis de Bordils, Juià,
Sant Julià de Ramis i Girona; i té una superfície municipal de 2.014 Ha.
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Físicament, esta encaixat entre el riu Ter (al nord) i les darreres estribacions de les
Gavarres (al sud). Diferents torrents (Nòria, Molins, Orriols, Alzinetes...) i rieres (Palagret,
Mavalls,...) condueixen les aigües de les Gavarres fins al riu Ter, que amb els diferents
turons i valls conformen una gran diversitat d’indrets singulars.
Es poden definir tres grans unitats de paisatge:
- la plana al·luvial del riu Ter, actualment ocupada per pollancredes, agricultura de regadiu, i
la zona industrial.
- les muntanyes del massís de les Gavarres, ocupada actualment per boscos d’alzinar i
pinedes.
- La intersecció entre ambdues zones, ancestralment ocupada pel nucli antic i diferents
veïnats i més modernament ocupada pel creixement urbà al llarg del segle XX.
Hi ha indicis que assenyalen l’ocupació humana d’aquests territori ja en l’època prehistòrica.
L’antic Cau de les Goges esbullat amb l’eixamplament de la carretera de Palamós, n’era un
excel·lent testimoni del conjunt que encara es conserva a l’altre cantó del riu a l’entorn de la
muntanya de Sant Julià.
També hi ha informacions arqueològiques de diferents jaciments ibèrics, amb jaciments com
el Camí d’Orriols, Can Tarradell, Bosquet de les Alzinetes, Can Cle de Masvalls, Camí de
Can Suardell, Riera de Palagret,... jaciments iberoromans com l’Horta de l’Alemany, Can
Planas, Ca n’Espolla, Camp de Can Quintana i jaciments romans a la Muntanya de les
Alzinetes, Camí de Masvalls, entorns de l’Església Parroquial, entre altres.
La primera constància documental de l’existència de la parròquia de Celrà és de l’any 922
fruit del reconeixement dels dominis i possessions de la Seu de Girona. En aquesta època,
el terme de Celrà, comprenia les antigues vil·les de Celerano, Olmedo, Riard i Palacroto. El
reconeixement del poder eclesiàstic i la configuració de la sagrera a l’entorn de l’antiga
església romànica va ser l’origen del que avui anomenem nucli antic, que després de
successives fortificacions esdevé el nucli antic actual que també ha estat preservada la seva
configuració amb el Pla Especial Urbanístic del Nucli Antic (aprovat inicialment per
l’Ajuntament en data i definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona XXX).
En aquests inicis de l’època feudal es varen configurar tres Castells que dominaven diferents
valls del terme: castell de Palagret, el castell de Barbavella, castell dels Escala o castell de
Celrà, que juntament amb la Torre d’esvern son les quatre edificacions declarades BCIN a
l’empara del decret de 22 d’abril de 1949 sobre la protecció dels castells.
Cadascun d’aquests castells exercia la protecció del seu territori que dominava visualment.
El Castell de Palagret a la vall homònima, el Castell dels Escala o de Celrà a la vall de la
riera de Mavalls i el Castell de Barbavella a la vall de Reixach. En aquest territori s’hi varen
configurar una sèrie de masos i cases amb una base territorial definida per la seva activitat,
principalment agrícola. Ho testimonien els nombrosos topònims existents: quintanes tries,
eres, vinyes, camins, olivets, ... que evidencien una intensa gestió del territori en els
contraforts de les Gavarres.
També, aquesta intensa gestió del territori va comportar l’aparició de diferents professions
que han arribat als nostres dies a partir dels vestigis patrimonials com ara: rajoleries, places
carboneres, molins, forns de calç, parets de pedra seca i bòbiles, entre altres vestigis.
En el segle XV, es va construir l’ermita de Sant Miquel del Castellar, que fou derruïda
durant la guerra del francès. Posteriorment, a mitjans segle XIX s’instal·là prop de l’ermita
una torre de telegrafia òptica de la línia Girona-El Pertús.
Al llarg del segle XVIII, es va remodelar l’església parroquial començant a adoptar la
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configuració que trobem a l’actualitat, tot i que el seu origen esta en l’antiga església
romànica. Durant aquest mateixa època s’iniciaren les obres per a la construcció de la
sèquia Vinyals, que va permetre gestionar agrícolament les terres properes al riu Ter, que
fins aleshores ocupades per boscos de ribera.
A finals del segle XIX es varen iniciar les prospeccions per a l’explotació del mineral de ferro
que varen culminar en les dues zones mineres de la població: les mines del “niño Jesús” i
les mines “Victoria”. L’extracció del mineral es feia en vagonetes fins a l’estació de
ferrocarril MZA. Un cop varen tancar les mines en la proximitat de l’estació es va establir la
fàbrica Pagans que a partir dels anys vint varen remodelar les seves instal·lacions
encarregant a l’arquitecte Isidre Bosch les construccions que han arribat fins als nostres
dies. En aquesta època es va construir l’Ateneu i en el carrer major la Sala Cors. Durant la
segona república es va construir la cooperativa de la UGT que posteriorment a la guerra
civil va esdevenir l’escola pública.
A l’any 1936 es va iniciar la construcció del camp d’aviació, ocupant 120 Ha de la zona
regable de la sèquia Vinyals, majoritàriament en el terme de Celrà. El camp tenia diverses
construccions complementàries com diversos refugis i un polvorí que encara es conserven.
Un capítol diferent és la preservació dels arbres monumentals del terme. Aquests reflexen
per una part els diferents tipus de vegetació dels nostres boscos d’ambient mediterrani:
alzinars en els contraforts de les Gavarres, pinedes de pi pinyoner en els sòls arenosos sota
la influència dels cursos temporals d’aigua (Pins d’en Ros), restes dels antics boscos de
ribera (Freixe de Can Bardera), o alguna singularitat botànica (Grèvol de Mavalls).
Per altra part, els arbres monumentals inclosos són elements singulars que tenen un clar
origen antròpic, afavorits per la seva proximitat a les masies, en el cas de les Alzines (alzina
de la torre d’esvern) i Lledoners (lledoner de can Malondre), o en els indrets forestals
ombrívols en el cas de les castanyedes (castanyer de cal cuc).
Recollint el valor tradicional que ha tingut i té l’aigua, s’ha inclòs en aquest pla especial la
catalogació i preservació de les principals fonts i mines d’aigua. Les fonts naturals d’aigua
situades a les Gavarres. Les fonts de les Escales, i d’en Busé situades en les proximitats
de la riera de Mavalls, La font de l’Alau a la riera de Palagret, La font d’en Tió en les
proximitats del torrent vermell, i la font d’en Pagès al Torrent de les Palahines.
Les conduccions d’aigua a través de mines subterrànies de les estribacions de les gavarres
a les cases amb més recursos (mina de can Cors) va permetre que els excedents privats
poguessin tenir un ús públic (font de la plaça Cors, font d’alzina).

4. CRITERIS DE SELECCIÓ DELS BÉNS CATALOGATS

Per confeccionar les fitxes del Catàleg s’ha partit del llistat del Pre-catàleg incorporat al Pla
General d’Ordenació Urbana de Celrà aprovat el en data 25 de novembre de 1998 i s’ha
completat àmpliament consultant diverses fons. En primer lloc cal citar les fonts del Taller
d’Història de Celrà. També s’han utilitzat les fitxes confeccionades de l’inventari redactat per
JANUS SL. No cal dir que s’ha consultat gran part de la bibliografia de la història del poble.
La relació de béns catalogats és el resultat d’una selecció sobre un ampli llistat inicial, extret
de les fonts esmentades, compost aproximadament per uns 80 edificis. Els criteris que s’han
seguit per tal de confeccionar definitivament el catàleg són:
-

Valor intrínsec de l’element.
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-

Incidència de l’ordenació prevista al PGOU de Celrà.
Estat de conservació.
Relació amb l’entorn.

El valor intrínsec de l’element s’ha de determinar per la juxtaposició dels associats a la
tipologia, la història, la notabilitat artística i la localització. A la fitxa aquests paràmetres s’han
descrit al camp Descripció.
La tipologia permet classificar el patrimoni edificat com a síntesi del coneixement del poble.
Els seu estudi comporta la definició dels elements característics que conformen cada grup i
aquests són els punts de referència a l’hora de definir l’abast i el tipus de protecció.
La història situa el bé catalogat en el marc de l’evolució urbana i ajuda a explicar uns fets
físics que de manera isolada no tindrien cap explicació ni transcendència pel patrimoni del
poble. La història urbana és l’encarregada d’anar destriant el perquè d’uns elements
determinats han estats els configuradors característics de la construcció de la ciutat.
El coneixement històric incideix en la pròpia memòria de l’edifici ja que el valor patrimonial
en ocasions ve donat per la significació dins la tradició local, pel costum de desenvolupar-hi
una determinada activitat o pels esdeveniments que ha hostejat. És en aquest sentit, que en
certa forma s’estableix una relació amb l’arqueologia. Aquests edificis i elements no són sinó
jaciments d’una “civilització”, que ens expliquen una forma de viure, una forma de construir
la ciutat, sense els quals no es podria comprendre.
Un altre paràmetre seleccionador és el que valora la qualitat artístics de l’edifici o la seva
notabilitat constructiva. Un aspecte addicional a considerar, que en edificis concrets pot
arribar a ser decisiu, és l’avenç tecnològic que representà la seva construcció.
La localització constitueix un paràmetre que valora una edificació en tant pertany a un indret
determinat que influeix, i així mateix a l’inrevés. La localització és un aspecte influent en la
selecció de béns ja que segons el lloc on es situïn seran elements emergents o bé peces
d’un context determinat.

5. ESTRUCTURA DEL CATÀLEG

El catàleg és la relació i classificació de les unitats objecte de protecció del Pla especial.
S’han inclòs en ell els àmbits, edificis, conjunts o elements que responen a una o alguna de
les següents situacions:
-

-

-

Conjunts que representen un elevat grau d’uniformitat i de coherència formal per la
seqüència i agrupament en que es troben i per les característiques constructives i
arquitectòniques pròpies d’un període que els fa veure avui com unitats.
Construccions quin interès rau en la seva qualitat arquitectònica, singularitat
tipològica o altres característiques que les converteixen en testimonis històrics d’una
manera de fer.
Cases i patis o jardins quines relacions formals defineixen petits espais urbans
definitoris del caràcter específic de la vila de Celrà.
Cases i masies externes al nucli urbà, que per la seva història o per la seva qualitat
formal han esdevingut fites d’identitat en el territori. Són les edificacions o conjunts
d’aquestes lligades històricament a activitats d’explotació de la terra, que en
l’actualitat conserven el valor d’una arquitectura anònima i popular. Malgrat que la
majoria han abandonat l’ús primigeni, segueixen mantenint l’esperit de l’home lligat a
la terra i a la cultura dels seus primers pobladors.
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-

-

Restes arquitectòniques que pels seus valors històrics permeten comprendre el
creixement de la població o que, pels seus valors paisatgístics, configuren la imatge
d’un determinat lloc.
Arbres monumentals.

Aquest catàleg divideix el patrimoni en tres grans apartats: arqueologia, arquitectura i
elements naturals. S’ha utilitzat una classificació lligada exclusivament a l’emplaçament de
les peces, i no a altres criteris com el seu valor històrico-artístic, la seva mida o propietat. En
total hi ha 163 elements.
El primer apartat d’arqueologia inclou 28 unitats catalogades dividides en les següents
seccions:
a. Jaciments arqueològics (23 elements)
b. Les zones d’expectativa arqueològica (5 elements)
Són així considerades les zones on s’han produït troballes aïllades i superficials, que
no proporcionen la suficient informació per a situar el jaciment possible.
El segon apartat d’arquitectura inclou 122 unitats catalogades i inclou edificis, conjunts
d’edificis, elements arquitectònics, mines....
El tercer apartat d’elements naturals inclou 13 unitats catalogades i inclou arbres
monumentals i paratges d’interès natural.

6. ESTRUCTURA DE LES FITXES DEL CATÀLEG

El catàleg s’ha materialitzat en una fitxa que inclou els següents camps:
-

-

Nom del bé, on s’ha utilitzat el nom popular, o de la família que el construí o en
darrer cas el número i el carrer.
La localització formada per l’adreça postal i el barri.
Les dades històriques formades per l’època i l’autor, en alguns casos aquestes no
s’han completat per manca de dades fiables.
El número de referència cadastral.
El règim urbanístic inclou el planejament vigent, el règim del sòl i la protecció que
li és d’aplicació.
La descripció és una sinopsi de l’edifici i el seu estat actual; i està formada per la
tipologia, l’ús actual, l’estat de conservació, l’estructura, l’alçada i la coberta.
També inclou una descripció tant de la seva arquitectura com de la seva història.
L’estat de conservació descriu l’estat actual de l’edificació en el moment de
redactar el catàleg.
Les mesures proposades, dona les raons de la seva protecció.

La descripció del bé es completa amb un reportatge fotogràfic i amb un plànol
d’emplaçament.
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7. ELEMENTS ARQUEOLÒGICS

Tots els jaciments arqueològics es troben legalment protegits per la Llei 9/1993, de 30 de
setembre, de Patrimoni Cultural Català. Els aspectes que cal tenir en compte per a aquests
elements són els que defineixen la mateixa Llei.
De cares a la seva preservació cal definir una àrea de protecció per a cada jaciment.
Aquesta àrea ha d’incloure tota l’extensió coneguda del jaciment (o la superfície estimada
que ocupa) més un perímetre de seguretat.
Dins d’aquesta zona qualsevol permís d’obra haurà d’estar condicionat a la realització prèvia
de sondejos arqueològics i/o un seguiment arqueològic de les obres. Els resultats
d’aquestes intervencions arqueològiques seran valorats per la Direcció General del
Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya i, s’escau, per la Comissió de Patrimoni,
que emetrà el seu informe aprovant o desaprovant (total o parcialment) el projecte basant-se
en els resultats obtinguts.
a. Jaciments arqueològics : Quedaran protegits per un radi de 50 m. Les llicències
d’obres dins d’aquest radi hauran de ser objecte d’informe previ del Servei
d’Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que podrà dictaminar la
realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i decidir
posteriorment l’actuació més adient.
b. Les zones d’expectativa arqueològica: Són així considerades les zones on s’han
produït troballes aïllades i superficials, que no proporcionen la suficient informació
per a situar el jaciment possible. En aquestes zones, prèviament a la concessió de
llicència d’obres, s’haurien de realitzar sondeigs i prospeccions arqueològiques
d’acord amb el Servei d’Arquelogia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, per
tal de confirmar l’existència del jaciment.
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NORMATIVA
TÍTOL I. DISPOSICIONS DE CARÀCTER LEGAL
Capítol 1- Naturalesa i Abast del Pla.
Article 1. Marc Legal
1. Pla Especial del Protecció del Patrimoni de Celrà i la present Normativa es dicten en
compliment de la que disposa l’article 145 del títol IV del Pla General d’Ordenació
Urbana de Celrà aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona en data 25 de novembre de 1998.
2. El Pla Especial i la seva Normativa s’han formulat d’acord amb les prescripcions de:
- Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme (art. 9, 50, 67, 76, 78, 79, 80, 83, 85, 90 i 94).
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme (art. 76, 78, 79, 86 i 87).
3. Així mateix la present Normativa s’ha formulat d’acord amb les normes jurídiques que
regulen específicament el Patrimoni-Artístic, és a dir:
- Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.
- Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni
arqueològic i paleontològic.
- Decret 276/2005, de 27 de desembre, del les comissions territorials de patrimoni
cultural.
4. La Constitució de 1978 Vigent en el seu article 46, consagra el caràcter
constitucional de les normes de Protecció del Patrimoni.
Article 2. Objecte
1. El Pla Especial és un document normatiu d’ordenació urbanística, que té per objecte
la protecció d’aquells béns immobles que pel seu interès històric, artístic i
arquitectònic, d’acord amb els paràmetres de selecció explicats en la Memòria del
Pla estan inclosos en aquest.
2. Aquest Pla Especial va acompanyat d’un Catàleg de Béns d’interés històrico-artístic,
d’acord amb l’article 69 del DL 1/2005 i de l’article 146 del títol IV del Pla General
d’Ordenació Urbana de Celrà.
3. El Pla Especial estableix i fomenta les mesures i actuacions públiques i privades
necessàries per a la conservació, recuperació, rehabilitació i/o millora dels béns
objecte de protecció.
4. En conseqüència el Pla Especial estableix el règim d’edificació i ús dels béns objecte
de protecció, juntament amb la normativa específica per a regular les intervencions, i
les formes d’actuació, col·laboració i ajut de l’Administració; així com el règim
disciplinari de correcció de les infraccions.
Article 3. Contingut.
1. El Pla Especial està integrat pels següents documents:
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-

Memòria
Catàleg
Normativa

Article 4. Vigència i obligatorietat
1. El Pla Especial, com a document subsidiari del Pla General d’Ordenació Urbana de
Celrà, tindrà vigència indefinida; aquesta s’iniciarà el mateix dia de la publicació de
l’acord d’aprovació definitiva en el DOGC
2. El Pla Especial produirà des de la seva entrada en vigor els efectes establerts en els
art. 98, 99 i 100 del DL 1/2005.
3. Correspon tant a la iniciativa pública com a la privada el desenvolupament d’aquest
Pla Especial, sense que això disminueixi les atribucions municipals en ordre a la
tramitació d’aquestes iniciatives.
Article 5. Revisió i Modificació.
1. El Pla Especial es revisarà en els supòsits establerts enla normativa urbanística, i en
particular haurà d’ésser revisat quan concorri algun dels següents casos:
- Revisió del PGOU.
- Aparició de nova legislació sobre patrimoni Arquitectònic que incideixi
substancialment en la protecció proposada.
2. Les altres alteracions d’aquests Pla es tramitaran com a modificacions. Aquestes
s’efectuaran d’acord amb l’establert a l’article 94 del DL 1/2005, àdhuc la inclusió o
exclusió d’un bé catalogat.
3. Caldrà un informe favorable de la Comissió Territorial del Patrimoni del Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que estableix la Llei
9/1993, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural català.

Article 6. Interpretació.
1. Les determinacions d’aquest Pla Especial s’interpretaran atenent al seu contingut i
als objectius exposats a la Memòria, i en tot cas en base als criteris establerts en el
capítol II del Títol Preliminar del Codi Civil vigent.
2. En cas de dubte respecte a determinacions contradictòries la interpretació
d’aquestes serà en el sentit de dotar de la major protecció als béns catalogats.
Article 7. Procediment per a la inclusió en el Catàleg.
1. Qualsevol inclusió s’efectuarà d’acord amb l’article 5.2 d’aquesta mateixa Normativa,
mitjançant modificació del Pla Especial , i caldrà informe, prèvia Aprovació Inicial, de
la Direcció general del Patrimoni Artístic de la Generalitat. La Modificació podrà ser
promoguda d’ofici, a instància de l’interessat, a proposta d’altres administracions
públiques. Els acords que s’adoptin s’hauran de notificar sempre personalment als
interessats, entenent per interessat els propietaris, titulars de drets reals, arrendataris
i ocupants dels edificis o elements afectats, i en cas d’impossibilitat en la seva
localització es publicarà edictes.
2. Tota modificació per la inclusió d’un bé, a més dels tràmits establerts en el DL
1/2005, complirà les següents condicions:
- Complimentar la fitxa escaient pel bé objecte de protecció, segons el model
d’aquests Pla.
- Aplicar criteris normatius particulars per l’element, segons els establerts en
aquests Pla.
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3. Des del moment de l’aprovació definitiva de la catalogació individual, els nous béns
passaran a ser part integrant d’aquests Pla Especial a tots els efectes.
Article 8. Procediment per a l’exclusió del Catàleg.
1. Qualsevol exclusió s’efectuarà d’acord amb l’article 5.2 d’aquesta mateixa Normativa,
mitjançant modificació del Pla Especial, i caldrà l’informe favorable del Departament
de Cultura de la Generalitat. La modificació podrà ser promoguda d’ofici, a instància
de l’interessat, a proposta d’altres administracions públiques. Els acords que
s’adoptin s’hauran de notificar sempre personalment als interessats.
2. L’exclusió d’un bé catalogat requerirà la reconsideració dels paràmetres de selecció i
gestió i la concurrència específica d’algun dels supòsits següents:
- Que sigui necessari el seu enderroc per motius d’interès públic o superior
convenientment demostrat.
- Per destrucció total o parcial ocasionat per força major, sense perjudici de les
responsabilitats que puguin exigir-se.
- Per existència d’errors en l’apreciació dels paràmetres de selecció, que s’haurà de
provar degudament.
Article 9. Altres catalogacions.
1. S’exceptuen del tràmit de modificació, en quant a la seva inclusió però no en quant a
la seva exclusió, aquells béns sotmesos a altres catalogacions, els quals es
consideren inclosos “de dret”, i que a continuació es descriuen:
- Monuments i conjunts d’interès nacional.
- Monuments i conjunts d’interès local.
- Elements i conjunts que tinguin expedient de declaració monumental en tràmit.
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Capítol 2- Desenvolupament del Pla Especial.
Article 10. Gestió.
1. La gestió d’aquest Pla Especial correspon a l’Ajuntament, sense perjudici de la
participació dels particulars en els termes disposats en el DL 1/2005. La Corporació
municipal exercirà per tant totes les facultats que li són atribuïdes en la vigent
legislació, i en especial les relatives a la intervenció en les activitats d’ús i edificació,
així com les que derivin de les seves competències en matèria de planejament,
gestió i disciplina urbanística.
2. La protecció del Patrimoni Històrico-Artístic es considera matèria de gran
transcendència, i en conseqüència les infraccions que es puguin cometre contra les
determinacions d’aquests Pla Especial seran sempre molt greus per raó de matèria,
als efectes de gradació de les sancions que s’imposin d’acord amb el que s’estableix
en el DL 1/2005 i en el reglament de Disciplina Urbanística.
Article 11. Instruments.
1. Les determinacions d’aquests Pla Especial són d’aplicació directa i immediata, amb
independència de la necessària formulació de projectes d’urbanització o Projectes
d’Obres en aquells llocs on no hi hagi urbanització executada, d’acord amb el que
disposa a l’article 67 del Reglament de Planejament.
2. Els instruments esmentats hauran d’ésser coherents amb l’esperit i determinacions
d’aquests Pla.
Article 12. Activitats de l’Ajuntament.
1. L’activitat municipal, en ordre a la protecció i millora del patrimoni Històrico-artístic
podrà desenvolupar-se mitjançant:
- Modificació i revisió del Pla Especial i el seu Catàleg.
- Inclusió en la programació municipal de les previsions necessàries per a la realització
d’obres i serveis, tant de manteniment com d’inversió, que tendeixen al compliment
d’aquesta Normativa.
- Inclusió en els pressupostos municipals de les partides necessàries per a l’adquisió
voluntària de béns catalogats quan es consideri convenient pels interessos
municipals.
- Col·laboració amb els propietaris de béns catalogats.
- Col·laboració amb altres entitats públiques o privades quan aquestes portin a terme
activitats de tutela del patrimoni Històrico-Artístic.
- Subministrament de tota la informació escrita o gràfica sobre els béns catalogats als
interessats, previ requeriment d’aquests.
- Establiments de mesures de foment, cooperació i ajut econòmic i tècnic als
propietaris de béns catalogats, per afavorir la seva protecció i millora.
- Ordenació als propietaris de béns catalogats de l’execució de les obres preceptives,
previstes a la normativa especifica per a cada element.
- Actuació subsidiària en el cas de l’execució per part de la propietat de les obres
definides en aquests pla com a preceptives.
Articles 13. Col·laboració de l’administració Municipal amb els propietaris de béns
catalogats.
1. Prèvia la sol·licitud per part del particular la col·laboració podrà consistir en:
o Assessorament tècnic per a l’elaboració de projectes i execució de les obres
en béns catalogats.
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o
o

Instal·lació de mesures especials de seguretat o serveis de protecció en els
béns catalogats.
Aquells altres que la Corporació Municipal pugui establir a partir de
l’aprovació definitiva del Pla Especial.

Article 14. Supòsits legitimadors de les expropiacions.
1. Els propietaris, titulars d’altres drets reals i posseïdors dels béns protegits per
aquests Pla han de realitzar les obres necessàries per tal de preservar, mantenir i
assegurar la integritat de llurs valors. L’ús a que es destini a de garantir-ne sempre la
conservació. En cap cas poden ser destruïts.
2. En cas de declaració de ruïna legal o bé en el supòsit d’apreciable depreciació
d’algun dels béns catalogats per manca de realització de les obres requerides, la
Corporació Municipal podrà expropiar la finca als efectes previstos en l’article 104.e
del DL 1/2005, a fi i efecte de traspassar la propietat del bé al Patrimoni Municipal, i
procedir amb els mitjans necessaris a la seva salvaguarda física.
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Capítol 3- La Intervenció en les Activitats
Article 15. Procediment general per la intervenció en béns catalogats.
1. Realització d’obres preceptives.- Abans de la tramitació de qualsevol llicència en un
bé catalogat, caldrà garantir la realització de les obres preceptives. Aquestes
inclouen l’eliminació dels elements que no estiguin d’acord amb la Normativa del
P.E.P.P, els tractaments no homogenis de la façana, les mitgeres vistes i qualsevol
altre concreció que pugui contenir la fitxa.
2. Estudis previs.- L’Ajuntament podrà sol·licitar un avantprojecte per ésser informat
quan es tracti d’obres d’una certa dimensió, complexitat o caràcter: obres que afectin
tot el bé catalogat encara que comprenguin parts no protegides, intervencions en
edificis de categoria R, Segons el Pla Especial del Casc Antic, i intervencions en
interiors protegits.
3. Projecte executiu.- Per la concessió de la llicència urbanística en un bé catalogat,
caldrà presentar un projecte arquitectònic amb caràcter executiu.
4. Inspeccions durant l’obra.- Segons la naturalesa de la intervenció, com a condició
especial de la concessió de la llicència es precisaran les inspeccions que com a
mínim es realitzaran durant el procés d’execució de l’obra.
5. Final d’obra.- Encara que no s’hagi indicat una inspecció de final d’obra, com a mínim
es presentarà un reportatge fotogràfic que mostri adequadament l’abast de la
intervenció realitzada, comparable amb el presentat per la sol·licitud de la llicència
d’obres.
6. Actualització fitxes.- Una vegada finalitzada la intervenció sobre el bé catalogat es
presentarà una fitxa actualitzada i degudament complimentada d’acord amb el model
que figura al Pla Especial, que permeti un control i seguiment rigorós sobre el conjunt
de les intervencions en el patrimoni Històrico-Artístic.

Article 16. Règim especial comú per a tots els actes subjectes a llicència.
1. Respecte als actes subjectes a llicència, contingut de les sol·licituds i procediment
per al seu atorgament es subjectaran a allò establert amb caràcter general i particular
pel Pla General d’Ordenació Urbana de Celrà, amb les particularitats que es diran en
aquests mateix capítol.
2. Tots els actes d’edificació o ús, sense exclusió, estan subjectes a llicència, encara
que siguin obres interiors o que no afectin a parts específicament protegides.
3. Les obres menors que es defineixin com a tal a les ordenances corresponents, es
consideren obres majors a tots els efectes quan afectin un bé catalogat, exigint-se
per tant la llicència corresponent.
4. Quan es tracti de sol·licituds per obres secundàries concretes, i sempre a petició de
l’interessat que haurà de justificar-ho convenientment, l’Ajuntament podrà acordar la
innecessarietat de presentar algun dels documents que aquesta Normativa
especifica per a cada cas.
5. Tota sol·licitud de llicència haurà d’anar acompanyada de la informació que
l’ajuntament facilitarà sobre el bé catalogat. L’ajuntament oferirà tota la informació
recollida en el present Pla i aquella altra de la qual disposi.
6. A criteri dels Serveis Tècnics Municipals es podrà exigir, prèvia justificació amb un
informe tècnic, la presentació d’avals bancaris d’una quantitat igual al pressupost de
la intervenció, per garantir la correcte execució de la mateixa.
7. Els Béns Culturals d’Interès Nacional caldran que obtinguin prèviament a la
concessió de la llicència municipal, autorització preceptiva i vinculant de la Comissió
Territorial de Patrimoni de Girona per qualsevol actuació, en aplicació de l’article 34.1
de la Llei 9/1993, de 20 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.
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Article 17. Documentació necessària per a sol·licitar certificats urbanístics de béns
catalogats i dels seus entorns.
1. Per a la sol·licitud de certificacions urbanístiques de béns catalogats i edificis
compresos en els seus entorns objecte de protecció, s’haurà de presentar la següent
documentació:
- Plànol de situació a escala 1/1000 amb expressió d’aquells elements que facilitin la
seva localització.
- Croquis esquemàtic a escala 1/100 de les façanes del tram de carrer on s’ubica
l’objecte de la informació, amb expressió de:
- Les amplades de façanes.
- Les alçades i el nombre de plantes
- Les obertures, cossos volats i elements compositius més rellevants.
- Fotografies en color del tram del carrer i ambient que l’envolta.
- Croquis esquemàtic a escala 1/100 de la planta de l’edifici i dels del costat amb
expressió de les profunditats d’edificació.
Article 18. Documentació necessària per a les intervencions en béns catalogats.
1. Les sol·licituds de llicència, a més dels documents necessaris per a tot tipus de
llicència especificats al Pla General d’Ordenació Urbana de Celrà, hauran d’adjuntar
la documentació següent:
- Projecte tècnic per a totes les obres i instal·lacions signat per arquitecte
superior visat pel corresponent col·legi oficial.
- Memòria justificativa en relació a la fitxa de protecció amb el següent
contingut:
- Expressió dels tipus d’actuació i caràcter preceptiu o voluntari.
- Usos a que es destinen les edificacions.
- Justificació de l’adequació amb les determinacions de la fitxa de
protecció.
- Memòria descriptiva del bé catalogat.
- Memòria descriptiva de la intervenció a realitzar,amb les especificacions de:
- Estat de càrregues dels elements i apuntalaments, quan afecti a
elements estructurals.
- Materials, textura i cromatisme.
- Mesures específiques a adoptar.
- Plànol de situació actualitzat a escala 1/500, amb expressió de:
- Bé catalogat i entorn.
- Les cobertes.
- Plànol d’informació, a escala 1/50, de plantes, seccions i alçats de l’estat
actual, i detalls d’elements que estiguin relacionats a la fitxa de protecció.
- Plànols de projecte, a escala 1/50, de façanes, seccions, plantes,
volumetries o fotomuntatges de les intervencions que es proposen i, que
siguin necessàries per a la comprensió del projecte.
- Fotografies en color per triplicat del bé catalogat en les quals, aquest ha de
quedar perfectament definit.
- Proposta d’actualització de la fitxa de protecció, que serà degudament
complimentada al acabament de les obres.
Article 19. Documentació necessària per a les intervencions en els entorns dels béns
catalogats.
1. Les sol·licituds de llicència per obres de qualsevol tipus dins un entorn protegit d’un
bé catalogat d’acord amb l’article 21.4 d’aquesta mateixa Normativa, a més dels
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documents necessaris per a tot tipus de llicència especificats al Pla General
d’Ordenació Urbana de Celrà hauran d’adjuntar la següent documentació:
Memòria justificativa en relació a la fitxa de protecció.
Memòria descriptiva de la intervenció a efectuar amb expressió de: materials,
textures, cromatisme i justificació de l’adequació al bé catalogat.
Plànol de situació a escala 1/500 del bé catalogat i d’aquell situat al seu entorn que
és objecte d’intervenció, dins el context ampli, amb expressió de les cobertes i les
parts protegides.
Plànol a escala 1/100 de plantes, seccions i alçats de l’estat actual de l’edifici objecte
d’intervenció, del bé protegit i el context ampli.
Documentació fotogràfica del bé catalogat de l’edifici situat a l’entorn objecte
d’intervenció, i del context on es situen.
Volumetries o fotomuntatges relacionant el projecte i el bé protegit, de manera clara i
precisa.
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TITOL II. NORMES DE PROTECCIÓ
Capítol 1- Disposicions Comunes
Article 20. Béns catalogats
1. Els béns catalogats són aquells béns immobles que tenen interès històric,
arqueològic, artístic o arquitectònic, ja sigui globalment o en algun dels seus àmbits o
parts, a conseqüència del qual són objecte de protecció. S’ha utilitzat una
classificació lligada exclusivament a la naturalesa de les peces, i no a altres criteris
com el seu valor històrico-artístic, la seva mida, la seva propietat, etc.
2. Es classifiquen en tres grans apartats:
ARQUEOLOGIA: Fa referència als jaciments que per els seus trets tan específics
necessiten un tractament diferenciat.
ARQUITECTURA: Inclou totes les construccions amb caràcter habitable o ocupable, així
com els seus conjunts. Tots aquests components tenen caràcter urbanístic i estan
subordinats al planejament. També inclou objectes mobles o peces que fan referència a
les arts aplicades en l’àmbit urbà de caràcter ornamental, testimonial o funcional.
ELEMENTS NATURALS: Inclou els arbres monumentals i paratges d’interès natural.
3. Qualsevol actuació en els béns objecte de protecció estarà sotmesa al que es disposa
en aquesta Normativa.
3. A cadascun dels béns li correspon una fitxa del Catàleg, que es composa d’una part
destinada a descripció, i una segona a protecció. La fitxa de protecció forma part
d’aquesta Normativa i en ella s’hi concreta la protecció específica per a cada àmbit
del bé catalogat.
4. Per a la descripció de la protecció específica, a la fitxa individual, s’utilitza un
repertori conceptual, que es pot agrupar sota els capítols d’àmbits, parts i aspectes.
Article 21. Àmbits
Per a la protecció dels béns catalogats es distingeixen com a màxim els següents àmbits
de protecció:
1. Edificació
1.1.
S’entén per edificació protegida , tota construcció arquitectònica, que pels seus
valors arqueològics, històrico-artístics o arquitectònics cal que sigui preservada.
En general constitueix l’àmbit protegit essencial del bé catalogat, i n’és la
referència principal dels demés.
1.2.
La protecció podrà referir-se a la totalitat de l’edificació existent o solament a
parts d’aquesta.
1.3.
La determinació de la totalitat o parcialitat de l’edificació a protegir, i la definició
en aquest darrer cas de les parts a preservar, són precisades a la corresponent
fitxa individual de protecció. En el cas de protecció parcial, com a mínim caldrà
preservar les parts característiques del nivell de protecció, segons es defineixen a
l’article 26 d’aquesta mateixa Normativa.
2. Espai lliure.
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2.1.

2.2.

2.3.

S’entén per espai lliure protegit aquell que pel seu interès específic, o per la
relació amb l’edificació protegida, cal que mantingui el seu caràcter, no permetent
la seva ocupació. En determinats casos s’indica a la fitxa de protecció una
edificabilitat permesa amb unes condicions d’emplaçament.
Podran haver-hi elements expressament protegits dins de l’espai lliure, com la
jardineria, el mobiliari, la pavimentació, o construccions auxiliars. En aquests cas,
la fitxa individual de protecció ho determinarà específicament.
La delimitació de l’espai lliure protegit es determina específicament a cada fitxa
individual de protecció.

3. Espai edificable.
3.1.
Es aquell espai on hi és permesa l’edificació, però que per la seva contigüitat
amb l’edificació protegida o amb l’espai lliure protegit, cal que aquella es subjecti
a condicions volumètriques específiques no contemplades al planejament vigent.
3.2.
La seva delimitació i els condicions d’edificació particulars quedaran
determinades a la fitxa individual de protecció.
4. Entorn.
4.1.
Es aquell espai, edificat o no, situat en contigüitat a algun dels demés àmbits de
protecció del bé catalogat, on es preveu una regulació urbanística específica,
amb la finalitat de recolzar la protecció del bé catalogat.
4.2.
La seva delimitació es determina a les fitxes individuals de protecció.
Article 22. Parts
1. Per tal de concretar l’abast de la protecció sobre l’edificació, es defineixen diferents
parts d’aquesta com a resultat de la seva descomposició física i funcional.
2. Per a l’exterior de l’edificació es defineixen les següents parts:
2.1.
Façanes: Són els paraments verticals que delimiten el volum exteriorment i resten
a la vista, tant si donen a l’espai públic com privat.
2.2.
Coberta: És el parament de cobriment superior de l’edificació, amb inclusió de
tots els elements particulars que la caracteritzen.
2.3.
Volumetria: esta constituïda pel conjunt de les parts definides anteriorment que
composen els límits físics exteriors de l’edifici.
3. Per a l’interior de l’edificació es defineixen les següents parts:
3.1.
Estructura de suport: Són tots els elements constructius necessaris per a garantir
l’estabilitat i sustentació de l’edificació. Quan sigui necessari una major concreció
es descriuran a la fitxa individual de protecció els elements més rellevants.
3.2.
Estructura funcional: És la que fa referència a la composició arquitectònica de la
planta i la secció de l’edificació. Es distingeixen dos nivells:
- General: Quan fa referència a l’obra major i en alguns supòsits als compartiments
entre les diverses propietats i/o activitats, ja sigui en vertical o en horitzontal.
- Particular: Quan fa referència a l’obra menor i als compartiments de la mateixa
activitat i/o propietat pel conjunt de l’edificació. També es refereix a determinades
peces o dependències quan aquestes s’expliquen a la fitxa.
Article 23. Aspectes.
1. Per completar la definició de l’abast de la protecció, es distingeixen varis aspectes
referits a la formalització arquitectònica de l’edificació.
2. Es defineixen els següents aspectes:
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Geometria: S’entén per geometria les regles de composició que defineixen la
façana: eixos de simetria, alineació de dintells, alineació d’ampits, gradació
d’obertures, proposició buit-ple, seriació o qualsevol altra regla per a la disposició
dels elements que composen la façana.
Cossos i elements sortints: S’entenen per cossos sortints, aquells que tenen
caràcter d’ocupables, tancats, semitancats o oberts que sobresurten de la línia de
la façana. S’entén per elements sortints, aquells que no tenen el caràcter
d’ocupables.
Forma i dimensió de les obertures: S’entén per forma de les obertures la figura
geomètrica que presenta l’envolvent interior del forat i buit de façana (quadrat,
rectangle, etc.). S’entén per dimensió de les obertures les seves mesures
interiors (amplada i/o alçada).
Cromatisme: S’entén per textura les qualitats d’acabats superficials resultat dels
materials utilitzats.
Textura: S’entén per textura les qualitats d’acabats superficials resultat dels
materials utilitzats.
Materials: S’entén per materials la naturalesa física de les matèries utilitzades per
a la construcció del bé protegit.
Ofici: S’entén per ofici aquelles parts de l’edificació que han estat realitzades
expressament amb l’objecte d’ennoblir-la i a càrrec generalment d’oficis
artesanals especialitzats, com paleta, fuster, vidrier, picapedrer, serraller,
estucador, pintor, o d’altres. L’especejament de la fusteria fa referència a la
distribució de travessers i muntats de portes i finestres.

3. S’anomena tractament al conjunt dels següents aspectes: Cromatisme, textura,
materials i ofici.
Article 24. Nivells de protecció.
1. Els nivells de protecció s’aplicaran a per a cada bé catalogat, sobre cadascun dels
àmbits de protecció existents, constituint l’expressió de la intensitat de protecció
sobre cadascun d’ells. En conseqüència un bé catalogat podrà disposar de varis
nivells de protecció.
2. El nivell de protecció indicarà per a cada àmbit les formes d’actuació permeses
d’acord amb els articles 28, 29, 30, 31, 32 i 33.
3. Els nivells de protecció aplicats sobre l’àmbit de l’edificació són els següents:
3.1.

Nivell Integral, clau A: És aquell que protegeix la totalitat de l’edificació, degut
al seu caràcter singular.

3.2.

Nivell Parcial, clau B: És aquell que protegeix una o vàries parts de
l’edificació, essent comuna en tots els casos la protecció de la volumetria i
l’estructura de suport. Les parts addicionalment protegides queden
determinades a la fitxa individual de protecció.

3.3.

Nivell Puntual, clau C: És aquell que protegeix una o vàries parts de
l’edificació, com a mínim la façana, però en cap cas és la volumetria amb els
seus components físics. Es pot referir a les façanes, alguna dependència
interior o elements puntuals de la façana poden ser traslladats. Aquestes
parts protegides queden determinades a la fitxa individual de protecció.

4. Els nivells de protecció aplicats sobre l’àmbit de l’espai lliure són els següents:
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4.1.

Nivell Ambiental Integral, clau D: És aquell que protegeix la totalitat de l’espai
lliure relacionat amb l’edificació, degut al seu caràcter singular.

4.2.

Nivell Ambiental, clau E: És aquell que protegeix determinats elements o
construccions auxiliars existents en l’espai lliure relacionat amb l’edificació, la
protecció específica dels quals quedaran definides a la fitxa individual de
protecció.

5. Els nivells de protecció aplicats sobre l’àmbit d’espai edificable són els següents:
5.1.

Nivell Ambiental Compositiu, clau F: És aquell que protegeix l’espai edificable
relacionat amb l’edificació protegida o amb l’espai lliure d’edificació,
subjectant-la a unes condicions volumètriques, tipològiques i compositives
que quedaran definides a la fitxa individual de protecció.

5.2.

Nivell Ambiental Volumètric, clau G: És aquell que protegeix l’espai edificable
relacionat amb l’edificació protegida o amb l’espai lliure d’edificació,
subjectant-la a unes condicions volumètriques que quedaran definides a la
fitxa individual de protecció.

6. Els nivells de protecció aplicats sobre l’àmbit de l’entorn és el següent:
6.1.

Nivell ambiental, clau H: és aquell que protegeix l’entorn del bé catalogat, i la
seva delimitació quedarà definida a la fitxa individual de protecció.

Article 25. Formes d’Actuació.
1. Les formes d’actuació que poden realitzar-se a l’àmbit d’aquests Pla Especial i
Catàleg es tipifiquen de la manera següent:
1.1.

Conservació: S’entén per conservació aquella intervenció física que té per
finalitat el mantenir les edificacions, construccions o instal·lacions en condicions
d’ornat, higiene i seguretat, d’acord amb l’article 189 del DL 1/2005. Es
consideren obres compreses dins d’aquests apartat les reparacions eventuals de
tots aquells elements o instal·lacions que es considerin en mal estat (cobertes,
baixants, instal·lacions sanitàries i d’altres) i les obres d’estricte manteniment
(acabats exteriors i d’altres similars).

1.2.

Consolidació: S’entén per consolidació la intervenció física que té per objecte
restituir o augmentar la resistència i la solidesa dels components estructurals del
bé protegit, deteriorats o no, afermant-los o reforçant-los. Les obres de
consolidació es consideren també compreses dins del concepte de seguretat de
l’article 189 abans esmentat.

1.3.

Restitució: S’entén per restitució aquells intervenció física que pretén, mitjançant
la reparació de parts o elements malmesos de l’obra, restituir l’edificació al seu
estat originari o a alguna de les seves etapes d’evolució anterior, tot fent-ne o no
una reinterpretació creativa. La reposició o reproducció de les condicions
originals haurà d’incloure la consolidació dels elements estructurals o de els
instal·lacions, quan sigui necessari.

1.4.

Reutilització: S’entén per reutilització la intervenció física per adequar el bé
protegit a uns usos més d’acord amb les seves possibilitats actuals i/o les
necessitats col·lectives. Aquesta intervenció pot anar acompanyada o no de
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restauració global. S’entén també per reutilització la destinació del bé a un altre
ús.
1.5.

Rehabilitació: S’entén per rehabilitació aquella intervenció física que té per
objecte l’adequació, millora o actualització de les condicions d’habitabilitat, amb
manteniment de les característiques tipològiques de l’edifici; pot incloure, en
alguns casos, una reutilització.

1.6.

Reforma: S’entén per reforma aquella intervenció física que pretén adequar o
transformar l’espai interior de l’edificació. Pot comprendre, en funció del nivell de
les indicacions de la fitxa individual de protecció, obres d’enderroc o de
substitució parcial d’elements interiors, àdhuc els estructurals sense, però, que
puguin mai quedar alterada la composició de les façanes.

1.7.

Enderroc: S’entén per enderroc la intervenció física tendent a la demolició total
o parcial d’una edificació.

1.8.

Obra nova: S’entén per obra nova la intervenció física que té per objecte la
construcció de nova planta sobre solars buits existents, o sobre els que puguin
resultar com a conseqüència de l’enderroc d’edificacions, conforme a la
normativa d’aquests Pla. També s’entén per obra nova les ampliacions
d’immobles construïts.

2. L’enquadrament per l’Administració Municipal d’una obra dins d’algun dels conceptes
definits normativament en aquests Pla no perjudicarà mai als interessats als efectes
de demanar subvencions o altres ajudes a diversos organismes públics o privats en
matèria de rehabilitació.
3. Als efectes previnguts a l’article 104.1.e.4 del DL 1/2005, s’entenen per obres
d’adaptació les de conservació, consolidació i restitució.

Article 26. Preceptivitat de les formes d’actuació.
1. Les formes d’actuació de conservació, consolidació i restitució es consideren
preceptives per a tots els béns catalogats quan es demostri la seva necessitat.
2. Les altres formes d’actuació es consideren opcionals o facultatives.
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Capítol 2 – DISPOSICIONS PARTICULARS.
Article 27. Regulació de les formes d’actuació en el nivell de protecció integral.
1. Nivell Integral, clau A: Les edificacions protegides amb aquest nivell admeten les
següents formes d’actuació:
1.1.

Conservació: En qualsevol cas.

1.2.

Consolidació i restitució: Quan l’estat de l’obra ho demani.

1.3.

Reutilització i Rehabilitació: Sempre que no suposi deteriorament de la vàlua
artística del bé catalogat.

1.4.

Enderroc: Excepcionalment en el cas de l’existència de parts o elements de
l’edificació impropis, afegits a l’edificació original, o de restes poc significatives
d’acord amb l’article 32 de la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català. En
aquests casos s’haurà de presentar al sol·licitar la llicència, un estudi tècnic i
gràfic sobre l’evolució històrica de l’edifici o element amb una valoració
estètica de les seves diferents parts.

Article 28. Regulació de les formes d’actuació en el nivell de protecció parcial.
1. Nivell Parcial, clau B: Les edificacions protegides amb aquests nivell admeten:
1.1.

Les mateixes formes d’actuació que el nivell de protecció integral, clau A
(article 27).

1.2.

Reforma: De les parts interiors de l’edificació que no estan protegides.

1.3.

Enderroc: D’aquelles parts de l’edificació sense cap vàlua no protegides
expressament, acomplint però les determinacions de l’article 32 de la Llei
9/1993 del patrimoni Cultural Català.

Article 29. Regulació de les formes d’actuació en el nivell de protecció puntual.
1. Nivell Puntual, clau C: Les edificacions protegides amb aquest nivell admeten:
1.1.

Els mateixos tipus de formes d’actuació que el nivell parcial, clau B (article 28.1)

1.2.

Obra nova: De substitució de l’edificació sense cap vàlua i no protegida
expressament, d’aquella enderrocada, i en ampliacions de volum d’acord amb el
planejament vigent i amb les condicions establertes a la fita individual de
protecció.

Article 30. Regulació de les formes d’actuació, en el nivell de protecció ambiental
sobre l’espai lliure d’edificació.
1. Nivell Ambiental Integral, clau D: En aquests àmbit de protecció s’admeten les
següents formes d’actuació:
1.1.
1.2.

Conservació: En qualsevol cas.
Consolidació i Restitució: Quan l’estat de l’espai o l’edificació protegida ho
demani.

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI DE CELRÀ

JULIOL 2010

1.3.

Reutilització i Rehabilitació: Sempre que no suposi la deterioració de la vàlua
artística de l’espai.

1.4.

Enderroc: En el cas de l’existència d’elements o construccions auxiliars que
no estiguin expressament protegides i que puguin considerar-se impròpies
respecte del bé catalogat.

2. Nivell Ambiental Puntual, clau E: En aquests àmbit de protecció s’admeten:
2.1.

Les mateixes formes d’actuació que el nivell de protecció ambiental Integral,
clau D (art. 30.1)

2.2.

Reforma: en el cas de l’existència d’elements o construccions auxiliars que no
estiguin específicament protegides.

2.3.

Obra Nova: Es permeten les construccions destinades a mobiliari
complementari per a jardí i/o edificacions auxiliars sempre i quan estiguin
d’acord amb el planejament vigent i amb les condicions establertes a la fitxa
individual de protecció.

2.4.

Enderroc: En el cas de l’existència d’elements o construccions auxiliars que
no estiguin expressament protegides i que podran tenir el caràcter obres
preceptives si superen l’edificabilitat permesa.

Article 31. Regulació de les formes d’actuació en el nivell de protecció sobre l’espai
edificable.
1. Nivell Ambiental Compositiu, clau F: En aquests àmbit de protecció, tant a les
construccions existents permeses coma les de nova construcció segons la fitxa
individual de protecció, s’admeten totes les formes d’actuació previstes a l’article 27
d’aquesta Normativa. Les condicions sobre les qüestions volumètriques, tipològiques,
compositives i de tractament que subjectin les noves construccions queden definides
a la fitxa individual de protecció.
2. Nivell Ambiental Volumètric, clau G: S’admeten les mateixes formes d’actuació que al
nivell Ambiental Compositiu, clau F, però únicament condicionats sobre la volumetria.
Article 32. Regulació de les formes d’actuació en el nivell de protecció sobre l’entorn.
1. Nivell Ambiental, clau H: En aquest Àmbit s’admeten la totalitat de les formes
d’actuació previstes en l’article 27 d’aquesta Normativa, ja sigui sobre edificacions
existents,de nova planta o espais no edificats.
2. Nivell Ambiental, clau I: S’admeten les mateixes formes d’actuació que al nivell
Ambiental, clau H.
3. A la fitxa individual de protecció es defineixen per a cada cas les condicions
específiques. Com a norma general en aquest àmbit les noves edificacions o les
substitucions de les existents, hauran d’harmonitzar amb les característiques
tipològiques del bé catalogat, evitant que la nova actuació, pel que fa al seu volum,
situació, alçària, paraments, tanques o qualsevol altre element, ja sigui permanent o
no, limiti el camp visual, trenqui l’harmonia, o desfiguri les perspectives.
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Article 33. Criteris comuns en la regulació de les formes d’actuació per a tots els
nivells de protecció.
1. Les formes d’actuació permeses que s’apliquin sobre les parts i aspectes de
l’edificació expressament protegides d’acord amb la fitxa individual de protecció, no
podran alterar ni malmetre aquestes.
2. Les formes d’actuació permeses que s’apliquin sobre les parts i aspectes no protegits
de l’edificació existent, o de l’edificació nova, en qualsevol dels àmbits de protecció
establert per aquesta Normativa, hauran de ser respectuoses amb les parts
protegides, tot contemplant les seves lleis de composició, estructurals, formals i
tipològiques.
Article 34. Regulació dels elements sortints de caràcter temporal.
1. Rètols.
1.1.
A les edificacions protegides amb el nivell integral, clau A, amb el nivell
parcial clau B, o amb el nivell puntual clau C, es prohibeix la col·locació de
rètols en banderola.
1.2.

Els rètols situats paral·lelament al pla de façana respectaran la seva
composició general. Caldrà contemplar les següents condicions:
- Els rètols s’integraran en els buits arquitectònics.
- S’adaptaran a les proporcions de l’obertura.
- No superaran en cap cas els 0,60 m d’altura.
- El rètol quedarà encastat, sempre que l’estructura de l’edifici ho
permeti, 0,15 m com a mínim respecte del pla de façana.
- Resten prohibits els rètols adossats a les baranes i balcons.
- En situacions determinades a partir d’un l’estudi de conjunt, es podrà
admetre rètols sobre paraments de façanes i sols en planta baixa,
quan la proporció ple/buit sigui superior a 1,5.
- També s’admetran rètols adossats a façanes, quan aquestes tinguin
el caràcter de directori de les activitats que es desenvolupin a
l’immoble catalogat, indicant la denominació del bé catalogat. Caldrà
eliminar la resta de rètols existents a la façana.

2. Elements de les instal·lacions i altres elements sortints.
2.1.
Els elements de les instal·lacions que hagin de situar-se a les façanes de les
edificacions protegides amb el nivell integral, clau A, amb el nivell parcial clau
B, o amb el nivell puntual clau C, de manera necessària, tindran en compte
les següents condicions:
- El seu emplaçament es justificarà en relació a la composició general
de la façana.
- No sobrepassaran el pla exterior de la façana.
- Els tendals, una vegada plegats s’integraran en el buit arquitectònic.
Article 35. Desmuntatge d’un bé catalogat.
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1. Si en un edifici catalogat, un estudi tècnic demostrés la necessitat ineludible de
procedir el desmuntatge de part de les façanes, es considerés un cas molt rellevant i
es demostrés també que no hi ha cap altre possibilitat d’actuació, per executar l’obra
permesa per aquesta Normativa, aquesta operació es podrà portar a terme amb les
següents condicions:
1.1.

L’establiment d’un aval bancari que garanteixi la total reconstrucció de la
façana d’acord amb l’estudi econòmic i el projecte tècnic d’execució.

1.2.

El Projecte tècnic d’execució contemplarà les següents condicions:

- Els acabats de façana, pel que fa a materials i execució, seran els mateixos que a
l’edificació existent. Això implicarà una investigació dels materials utilitzats (tipus i
granulometria de la sorra i de l’aglomerat, o d’altres) i dels sistemes emprats al seu
dia per a l’execució de l’obra original. El projecte haurà de proposar solucions
d’execució que garanteixin la mateixa qualitat i textura, utilitzant si es necessari, els
mateixos sistemes originals d’execució, o similars.
- El projecte ha de realitzar la mateixa proposta en totes les parts i elements
arquitectònics que es pretenguin desmuntar, ja siguin de pedra, ferro o qualsevol
altre material. Aquests elements no es podran desmuntar si no hi ha una total
garantia tècnica de poder-los reconstruir exactament amb les mateixes condicions de
qualitat i textura. Això implicarà una investigació dels sistemes i materials utilitzats en
la construcció original.
-

Els elements arquitectònics de nova col·locació es construiran amb les mateixes o
similars condicions materials i sistemes que els reconstruïts.
1.3.

Informe favorable de la Comissió Territorial del Patrimoni del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article
17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural català.

Article 36. Regulació d’usos.
1. En els béns catalogats i pels àmbits corresponents a l’edificació protegida , l’espai
edificable, i a l’entorn, s’admet en general qualsevol ús permès pel Pla General
d’Ordenació Urbana de Celrà, d’acord amb la seva qualificació urbanística.
2. A l’àmbit de l’espai lliure únicament és permès l’ús del parc, jardí, o d’aquells altres
complementaris a l’edificació protegida. Quan en aquest espai és permesa
l’edificació parcial d’acord amb la fitxa de protecció, els usos permesos en aquestes
construccions seran els mateixos que els corresponents a l’edificació protegida.
3. Els usos dels béns catalogats acompliran amb les disposicions contingudes al Pla
General d’Ordenació Urbana de Celrà i les Ordenances municipals, amb les
pertinents normativa sectorials i amb la present Normativa.
4. A les fitxes individuals de protecció i en aquesta Normativa es precisa en algun cas,
usos preferents respecte dels permesos. El destinar un immoble a un ús dins dels
permesos és opcional; si bé en el cas que sigui destinat a un ús declarat preferent es
considerarà positivament a l’hora d’obtenir el col·laboració de l’Administració.
5. L’ús d’un bé catalogat no comportarà mai la seva degradació.
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6. La sol·licitud de llicència per a l’inici o el canvi d’una activitat d’un immoble inclòs al
Catàleg haurà d’anar acompanyada dels documents que demostrin que quedarà
assegurada la conservació de bé protegit, tant inicialment com en el seu
desenvolupament posterior.
Article 37. Disposicions especials pels Béns Catalogats de masies de caràcter
agrícola.
1. Les masies són les edificacions o conjunts d’edificacions a l’entorn d’un edifici
principal, lligades històricament a activitats d’explotació de la terra, que en l’actualitat
mantenen o no els usos inicials, conserven els valors d’una arquitectura,
generalment popular i anònima, que amb les successives transformacions que ha
sofert al llarg del temps segueixen mantenint l’esperit de l’home lligat a la terra i
transmetent la cultura d’uns homes que habitaren aquest territori amb anterioritat a
nosaltres.
Les seves peculiars característiques de situació, tipologia i ús, fan necessari un
tractament especial sense perjudici del que es disposi en la Normativa Particular de
Protecció corresponent.
2. Criteris generals:
- Aquestes disposicions són aplicables a totes les masies de caràcter agrícola
situades fora del nucli urbà i que són així identificables per la seva fitxa del catàleg en
el camp Tipologia; i que són:
54
75
76
82
86
87
89
93
95
97
103
105
106
109
110
112
113
114
118
121
122
123
124
126
127
128
129
130

-

Molí de Masvalls
Cal Dineret
Cal Rei Vinyes
Can Calvó
Can Clar de Mas
Can Cle / Mas Valls
Can Corney
Can Galter
Can Gic / Mas Banyes de Palagret
Can Liro del Pla
Can Pagès de les Pedres
Can Pou
Can Taradell / Can Pou de Palagret / Cal
Sant Pare / Cal Magnit / Cal Salip
Can Prim
Can Punxa Xèrries Geronés
Can Quintana
Can Rafart
Can Reixach
Can Simon
Can Taverner Petit / Mas Nunell
Can Veray
Can Verdera
Can Vidal
Mas Barrera
Mas Bideu
Mas Blanch
Mas Espolla
Mas Pagès de l'Alzina / Cal Pastor

El règim de protecció aplicable a aquestes masies i edificacions és l’establert amb
caràcter general en aquestes normes en funció dels àmbits o nivells corresponents,
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-

Això no obstant, s’estableixen unes disposicions especials en funció de les seves
particulars característiques. Aquestes disposicions seran o no d’aplicació a un àmbit
en concret en funció del que s’especifica a la corresponent Normativa particular de
Protecció.

3. Particularitats de la protecció.
3.1.

Edificació exterior.

-

Volumetria: En la corresponent Normativa Particular de Protecció, per a casa masia,
s’han descrit els cossos, la volumetria dels quals s’ha de mantenir. En qualsevol cas
es permet la conservació de les construccions auxiliars com ara graners, pallisses,
corrals i d’altres dependències de caràcter agrícola com tanques i barris.

-

Cobertes: S’han de mantenir les cobertes dels cossos de volumetria protegida.
També es mantindran els ràfecs amb imbricacions de teula o rajola. El material usual
per a qualsevol substitució serà la teula ceràmica tipus àrab, si no hi ha precedents
d’altres materials al lloc.

-

Façanes:
a) S’han de mantenir tots els elements constructius i ornamentals de qualsevol de
les façanes, portals dovellats, brancals i llindes de pedra o fusta treballada,
escrits, dates, rellotges de sòl, etc.
b) A totes les façanes s’ha de mantenir el material, la textura i el cromatisme
(tonalitats) originals. En cas de substitució dels colors originals s’utilitzaran els de
la carta de colors del Pla Especial del Nucli Antic de Celrà. S’ha de protegir i
conservar tots els murs de maçoneria amb acabats tradicionals com l’arrebossat,
estucat o similar. En cas excepcional, i prèvia justificació i supervisió dels serveis
tècnics municipals, es permetrà el repicat de l’arrebossat de les façanes per tal de
deixar vistes l’obra de pedra sempre i quan el paredat mantingui una uniformitat
en tot el parament i els peces tinguin un a dimensió acceptable. En aquest cas es
rejuntarà amb morter de calç del mateix color que les pedres. La junta no
s’enfondirà i el morter cobrirà de manera parcial les peces de pedra.
c) Es permet d’efectuar noves obertures sempre i quan mantinguin proporcions i
dimensions semblants a les preexistents.

3.2.

Edificació interior:

-

Estructura de suport: S’ha de mantenir l’estructura de suport bàsica original: murs,
arcs, voltes, cavalls de cobertura, així com els seus materials, sempre que l’estat de
conservació ho permeti.

-

Estructura funcional: Respecte del conjunt caldrà mantenir l’organització i jerarquia
dels diferents volums al voltant de l’era, el pati o el barri. A l’edifici principal s’han de
mantenir les peces i dependències que formen l’esquema bàsic de distribució que
caracteritzen la seva tipologia. Es procurarà conservar paviments originals, llars de
foc, festejadors i dormitoris alcova.

3.3.

-

Espais lliures: És l’espai immediat a la masia i directament vinculat a la mateixa.
Els espais lliures podran ser de tres tipus: eres, barris i patis o jardins.

Eres: a les eres no es permet cap tipus d’edificació ni arbrat dins el seu perímetre, i
s’ha de mantenir la seva forma, el paviment original i el seu caràcter tancat o obert.
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-

Barris: es mantindran els volums edificats i les closes que els configuren. No es
permet cap tipus d’edificació nova al seu interior.

-

Pati o jardí: no es permet cap tipus d’edificació al seu interior, llevat del cas que la
Normativa Particular de Protecció especifiqui el contrari.

3.4.

Espai edificable: En aquests cas l’àmbit corresponent a l’espai edificable no
existeix, i queda regulada l’edificació permesa mitjançant l’entorn.

3.5.

Entorn: En tots els casos es defineix l’entorn com l’espai situat entre el perímetre
del conjunt format pels cossos amb volumetria protegida i els espais lliures, i una
línia homotètica situada a 50 metres i exterior a tots aquests. Quan sigui
necessària una major precisió o bé quan aquest límit no sigui possible amb les
característiques anteriors, la definició de l’àmbit es farà a la Normativa Particular
de protecció. En aquest espai protegit sols es permeten ampliacions de volum
d’acord amb les condicions d’edificació del PGOU de Celrà, sempre i quan:

-

Estiguin destinades a usos de caràcter agrícola o d’utilitat pública o interès social.

-

S’hagin esgotat totes els possibilitats de reutilització dels cossos i dependències
auxiliars existents.

-

S’adaptin a la morfologia volumètrica del conjunt protegit.

-

Es localitzin tot el seguit l’esquema original de creixement.

-

Es situïn sempre en llocs que no impedeixin les visuals d’accés.

-

En el cas de necessitar ampliacions importants, com granges o similars, el projecte
inclourà un estudi paisatgístic que demostri la integració d’aquesta ampliació en
l’entorn, així com la nul·la incidència de la mateixa respecte de la masia. Les
ampliacions es separaran un mínim de 150 m dels cossos de volumetria protegida, i
si no fos possible s’envoltaran de barreres naturals, com arbrats, desnivells o altres.

-

A les construccions s’utilitzaran els materials i acabats tradicionals en aquests tipus
d’edificació. També es podran utilitzar-se altres materials sempre que la seva textura
i cromatisme s’adaptin a l’homogeneïtat del conjunt.

-

Es prohibeixen els pendents superiors al 30% en els cobertes.

-

No es permeten moviments de terres que modifiquin sensiblement l’actual
configuració del territori.

-

S’ha de mantenir l’arbrat que envolta la masia, especialment les espècies de caràcter
tradicional o simbòlic.

-

S’han de mantenir els camins existents, amb els seu traçat i rasants.

-

Les visuals principals descrites a la fitxa de protecció han de mantenir-se i no podran
ésser obstaculitzades per noves edificacions.

4. Particularitats en la regulació dels usos.
La regulació d’usos s’efectuarà en funció dels que s’estableix a l’article 38 d’aquesta
Normativa. Això no obstant, l’ús agrícola és considerat preferent a tots els efectes
previstos en aquesta mateixa Normativa.
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Capítol 3- DISPOSICIONS SOBRE EL RÈGIM DELS IMMOBLES CATALOGATS
SEGONS LA CLASSIFICACIÓ DEL SÒL.
Article. 38. Immobles en sòl urbà.
1.Quan un Pla especial de Millora Urbana que desenvolupi les determinacions del PGOU
de Celrà contempli dins del seu àmbit algun immoble catalogat, podrà incloure’l dins les
cessions de sòl per a dotacions, als efectes que, previ a la seva rehabilitació si s’escau,
es destini a usos públics (article 44 de la DL 1/2005).
Article 39. Immobles en sòl apte per urbanitzar.
1. Els Plans Parcials que es desenvolupin en aquest sòl podran incloure també els
immobles catalogats dins les reserves de sòl per a dotacions.
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Capítol 4. DISPOSICIONS SOBRE EL RÈGIM DE LES RESTES ARQUEOLÒGIQUES
CATALOGADES.
Article 40. Definició.
1. Compren les disposicions referides a les zones on es localitzen les restes i vestigis
arqueològics descoberts o detectats mitjançant prospeccions o troballes recolzades per
estudis històrico-arqueològics o paleontològiques. S’anomenen Zones d’Expectatives
Arqueològiques.
2. Aquestes zones venen relacionades en l’Annex 1 “Arqueologia” del Pla Especial.
Article 41. Objecte.
1. L’objecte d’aquesta Normativa respecte de les restes i vestigis arqueològics és la
definició de cadascuna de les zones arqueològiques que són objecte de protecció
d’aquest Pla Especial i la regulació de les possibles actuacions en aquestes zones.
Article 42. Àmbits de protecció de les zones d’expectatives arqueològiques.
1. Als efectes d’aquesta Normativa , es defineixen com a àmbits de protecció: el sòl privat
(parcel·les) i /o públic (xarxa viària) compresos dins de les zones arqueològiques.
2. Les zones arqueològiques estan delimitades:
-

En sòl privat, pels límits establerts per les parcel·les afectades o parcialment
afectades.

-

En sòl públic, per trams de carrers o places que limiten amb aquelles parcel·les, o bé
per perfils geogràfics.

Article 43. Actuacions en zones d’expectatives arqueològiques.
1. Són preceptives les actuacions de conservació i consolidació.
2. Qualsevol actuació en àmbits considerats Zones d’Expectatives Arqueològiques
requerirà la prèvia autorització del Servei d’Arqueologia del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, que podrà determinar l’abast i procedència de dites actuacions.
3. Qualsevol actuació en el subsòl de les zones arqueològiques es considerarà un acte
subjecte en prèvia llicència municipal, i així es farà constar expressament en la sol·licitud.
S’acompanyarà en aquesta sol·licitud.
-

Plànol de situació a escala adequada de la parcel·la, via pública o part del terreny als
quals afecten les obres.

-

Plànol en planta, a escala mínima 1/100, on s’indicaran els rebaixos o obertures a
realitzar en el subsòl, dimensions i situació referenciada respecte als límits de la
parcel·la i la via pública. En el cas d’edificacions de nova planta, aquest plànol
correspondrà al de fonaments i de clavegueram. L’Ajuntament podrà atorgar la
llicència amb les condicions que estimi oportunes i d’acord amb la legalitat vigent.

-

Memòria descriptiva on es detallin les característiques de les obres a realitzar en el
subsòl.
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4. Els propietaris o promotors de les obres hauran de comunicar a l’Ajuntament la data de
l’inici de les obres amb vuit dies d’antelació i, a més, permetran les inspeccions que es
creguin oportunes.
5. En el cas que es comprovi l’existència de restes o vestigis arqueològics d’interès,
l’Ajuntament podrà deturar les obres durant un termini màxim de 15 dies per a la
realització dels estudis o prospeccions oportunes per part dels organismes competents.
Quan, degut a la importància o l’interès general de la troballa calgui la paralització
indefinida de les obres, es comunicarà de manera feafent al propietari i promotor de
l’obra, tot justificant la seva necessitat mitjançant informe o dictamen subscrit per tècnic
competent en la matèria. En aquest cas, es prendran les mesures oportunes previstes
per la legalitat vigent, en especial la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català i el Decret
núm. 78 de 5 de març de 2002 de Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (DOGC
13/3/2002).
Disposició Adicional.
Única.
Tot allò que és previst a la present Normativa, en el que afecti a béns declarats Béns
d’Interès Cultural i els seus entorns d’acord amb la legislació sectorial sobre aquesta
matèria, s’entén sense perjudici de les competències actualment atribuïdes a la
Generalitat de Catalunya relatives a la protecció de Patrimoni.

Joana Argerich Herreras,
Arquitecte

Celrà, desembre 2009
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CATÀLEG
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ARQUEOLOGIA
A.

JACIMENTS ARQUEOLÒGICS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
16
17
18

CAMÍ D'ORRIOLS
MUNTANYA DE LES ALZINETES
CAN TARADELL
CAMÍ DE MASVALLS
HORTA DE L'ALEMANY
BOSQUET DE LES ALZINETES
CARRER MARIA CRISTINA I ENTORN
ENTORNS DE L'ESGLÈSIA PARROQUIAL
CAN CLE DE MASVALLS
PEDRERA D'EN TAVERNER
CAN PLANAS
CAMÍ DE CAN QUINTANA
CAN ESPOLLA/ CA N'ESPOYA / CAN BIDO
CAMP DE CAN QUINTANA
RIERA DE PALAGRET
CASTELL DELS CARLINS / CASTELL DE BARBAVELLA
CAMPS ENTRE SÈQUIA D'EN VINYALS - LÍNIA DE
FERROCARRIL BARCELONA- PORTBOU
CAMP PROPER AL CAMÍ DE LES CREUS / CAMP DE CAN
LLOFIRA
CAMPS AL NORD DE LA SÈQUIA D'EN VINYALS
CAMÍ DELS MOLINS DEL RIU TER
CAMÍ DE LA FONT MUSQUERA
CAMÍ DEL TORRENT DE L'INFERN
CAMÍ VELL DE CAN CLADELMÀS DE LES PEDRES / CAN PAGÈS

21
23
24
55
58
59
60

B.

ZONES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA
11
22
25
26
29

CAMÍ DE CAN SUARDELL
CAMP PROPER AL CARRER LLEVANT
OLIVET D'EN MEROS
OLIVET D'EN VIDÓ
CASSOLETES

ARQUITECTURA
15
19
20
27
28
30
31
32
33
34

CASTELL DE MABARRERA / CASTELL DE PALAGRET
BCIN
CASTELL DE MAS SERRA / CASTELL DE CELRÀ / CASTELL
D’AGUILÓ
BCIN
TORRE DESVERN / TORRE DESBAC
BCIN
RUNES DE LA CASTANYEDA DE CAN TABERNER
CLOTS DE CARBONER
BARRACA DE VINYA D’EN SABENYA
BARRACA DE VINYES BANTÉ
BARRACA DE LA FONT DE L'ALAU
ESGLÈSIA PARROQUIAL DE SANT FELIU DE CELRÀ
BCIL
ELS SANTS
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
56
57
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

CONJUNT DE L’ANTIC CAMP D’AVIACIÓ
FITES DEL TERME MUNICIPAL
EL PADRÓ
MONÒLIT FRANQUISTA
MINES VICTÒRIA
MINES DEL NEN JESÚS
MINA DE BARITA DE CELRÀ
MINA D’AIGUA DE CAN VERAY
MINA D'AIGUA DE LA TORRE DESVERN
MINA DE CAN CORS
SAFAREIG PÚBLIC
MINA I SAFAREIG DE CAN REIXACH
RAJOLERIA DE CAN VERAY
FORN DE CALÇ DE CAN TAVERNER
FORN D’EN PRIM
FORN DE CALÇ DE CAN GIC
FORN DE CALÇ DEL MAS GARRIGA I BASSES
RAJOLERIA DEL MAS GARRIGA
CELLER D'EN BOSCH
MOLÍ DE MASVALLS
MOLÍ D’EIFFEL
MOLÍ D'EN BANYES
CARRER MARIA CRISTINA
CONJUNT DE CASES MENESTRALS / CARRER JACINT
VERDAGUER
ATENEU
LA FÀBRICA PAGANS
CAN PAGANS
LABORATORI DE LA PAGANS
ESTACIÓ DE TREN
ESCOLES DE CELRÀ. L’AULET
SALA DE CAN CORS
CAN PONAC
ERMITA DE SANT MIQUEL
TORRE TELEGRÀFICA ÒPTICA
CA LA MARIETA
CA LA PILAR MESTRES
CAL DINERET
CAL REI VINYES
CAN BACH
CAN BARCA
CAN BESALÚ / CAN BOTIFARRA
CAN BOSCH
CAN BOSSER
CAN CALVÓ
CAN CAMPS
CAN CELRÀ
CAN CERVIÀ
CAN CLA DE MAS
CAN CLE / MAS VALLS
CAN CORNELLÀ
CAN CORNEY
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90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

CAN CORS
CAN CORTADA
CAN FEIXES / CAN CARBONER
CAN GALTER
CAN GINESTA
CAN GIC / MAS BANYES DE PALAGRET
CAN GUINART
CAN LIRO DEL PLA
CAN MALLOLA / MAS MOLAR DEL PORTAL / MAS FUSTER
CAN MARTURI / MAS MOLAR
CAN MARTURI DE LA CABANYA
CAN MEDINYÀ
CAN MEDINYÀ DE LES ROQUES / CAN GRANA
CAN PAGÈS DE LES PEDRES
CAN PALAHÍ
CAN POU
CAN TARADELL / CAN POU DE PALAGRET / CAL SANT PARE /
CAL MAGUIT / CAL SALIP
CAN PRAT DE LA VILA / CAN PRAT DE MAS GELI
CAN PRAT DEL PUIG
CAN PRIM
CAN PUNXA XÈRRIES O GERONÈS
CAN QUEL DE L'ESTANC
CAN QUINTANA
CAN RAFART
CAN REIXACH
CAN ROMAGÓS / CA L'ALEMANY
CAN SÀBAT
CAN SENTATO / CAN CANADELL
CAN SIMON / CASA NOVA
CAN TAVERNER DE LA VILA
CAN TAVERNER DE PALAGRET
CAN TAVERNER PETIT / MAS NUNELL
CAN VERAY
CAN VERDERA
CAN VIDAL
LA RECTORIA
MAS BARRERA
MAS BIDEU
MAS BLANCH
MAS ESPOLLA
MAS PAGÈS DE L'ALZINA / CAL PASTOR
MAS TORRELLES / CAL CUC
MAS VERDERA DEL TORRENT
XALET UNIFAMILIAR O TORRE PAGANS
PRIMER POU DE CELRÀ
SÈQUIA VINYALS
FONT D'ORRIOLS
FONT D'EN PAGÈS / FONT D'EN CALVELL
FONT DE L’ALZINA
FONT DE CAN RAFART / MINA D'AIGUA D'EN BOSCH
FONT DE L'ALAU

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI DE CELRÀ

JULIOL 2010

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

FONT
FONT
FONT
FONT
FONT
FONT
FONT
FONT
FONT
FONT

MUSTERA
DE LES ESCALES
DEL BORNI
D'EN TIÓ
DEL CASTANYER O D'EN PAGANS
DE L'ALEMANY
D'EN BUSSÉ
DE LA FÀBRICA
DE LA PLAÇA
POU VILÀ

ELEMENTS NATURALS
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

BOSC TANCAT
ALZINA DE CAL CAIO
ALZINA DE CAN CLADEMÀS
ALZINA DE CAN MET TABERNER
ALZINA DE CAN TAVERNER
ALZINA DE LA TORRE DESVERN
ARBOÇ DE LA FONT DEL CASTANYER
FEIXES DE CAN VERDERA
GRÈVOL DE LA RIERA DE MAVALLS
PINS D'EN ROS
PI PINYONER DE CAN VERAY
SUROLÍ DE CAL REI VINYES
ILLA DELS SALZES

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI DE CELRÀ

JULIOL 2010

Camí d'Orriols

1

ZONA

Pla de Celrà.Nord oest del polígon industrial

SITUACIÓ

Parcela cantonera situada a la meitat nord-oest del carrer d'Orriols.

X 489785

Y 4653585

ÈPOCA

Ferro-ibèric ple

CATEGORIA

Jaciment arqueològic

ÚS ACTUAL

Solar actualment en desús.

PROPIETAT

Privada / pública

TIPOLOGIA

Hàbitat

REF. CADASTRAL

Varies

RÈGIM DEL SÒL

SUC 7b

Z 50

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
Llei 9\1993, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural Català. (DOGC, núm. 1807, de
11.10.1993; correcció d'errades en el DOGC núm. 1825, de 24.11.1993.)

DESCRIPCIÓ
Jaciment situat al nord-oest del municipi, en el polígon industrial. S'hi ha recollit gran quantitat de material
arqueològic indígena, sobretot àmfora de boca plana i ceràmica comuna oxidada i reduïda. No s'ha pogut veure
cap tipus d'estructura.
Podria correspondre a un petit nucli de poblament indígena (cabanes) que s'hauria perdut per treballs agrícoles
en aquest camp o per la construcció del polígon industrial.
Va ser identificat i documentat per Narcís Amich l'any 1991.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tapat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
No hi ha dades del seu estat de conservació. No s'ha dut a terme cap excavació arqueològica que permeti saber
en quin estat es troba el jaciment.

MESURES PROPOSADES
Control arqueològic en qualsevol afectació del subsòl que s'hagi de fer en aquest lloc. Qualsevol permís d'obra ha
d'anar condicionat a un informe arqueològic previ que determini la possible afectació del jaciment.

NIVELL DE PROTECCIÓ

H

DATA DE VALORACIÓ

20/07/2009

Muntanya de les Alzinetes

2

ZONA

Muntanya de les Alzinetes

SITUACIÓ

En una zona de feixes al costat oest del camí que passa entre la muntanya de les Alzinetes i el
torrent de les Alzinetes.

X 491315

Y 4650867

ÈPOCA

Època romanorepublicana / augustal

CATEGORIA

Jaciment arqueològic

ÚS ACTUAL

Zona ocupada per sotabosc.

PROPIETAT

Privada

TIPOLOGIA

Hàbitat

REF. CADASTRAL

Varies

RÈGIM DEL SÒL

SNU PN

Z 166

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
PEIN les Gavarres.
Llei 9\1993, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural Català. (DOGC, núm. 1807, de
11.10.1993; correcció d'errades en el DOGC núm. 1825, de 24.11.1993.)

DESCRIPCIÓ
Indret situat a la muntanya de les Alzinetes, al costat d'una línia d'alta tensió, en un lloc de difícil accés i molt
emboscat.
S'hi han trobat diversos fragments de tegula, ímbrex, ceràmica comuna oxidada i reduïda romana i un fragment
de vora de dolium.
Es tractaria d'un petit nucli indígena amb certa continuitat durant els primers anys de la Romanització i relacionat
amb els treballs que es poguessin fer al bosc.
Va ser identificat i documentat per Narcís Amich l'any 1990.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tapat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
No hi ha dades del seu estat de conservació. No s'hi ha dut a terme cap excavació arqueològica que permeti
saber en quin estat es troba el jaciment. El fet de trobar-se en una zona alterada per la construcció de feixes pot
haver afectat la integritat del jaciment.

MESURES PROPOSADES
Control arqueològic en qualsevol afectació del subsòl que s'hagi de fer en aquest lloc. Qualsevol permís d'obra ha
d'anar condicionat a un informe arqueològic previ que determini la possible afectació del jaciment.

NIVELL DE PROTECCIÓ

H

DATA DE VALORACIÓ

Can Taradell
ZONA

Vall de Palagret

SITUACIÓ

Entorns de Can Pou de Palagret.

ÈPOCA

Ferro- Ibèric ple / final

CATEGORIA

Jaciment arqueològic

ÚS ACTUAL

Varis.

PROPIETAT

Privada

3
X 491330

Y 4651560

Z 100

TIPOLOGIA

Hàbitat

REF. CADASTRAL

17054A005000150000GX

RÈGIM DEL SÒL

SNU PN

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
PEIN les Gavarres.
Llei 9\1993, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural Català. (DOGC, núm. 1807, de
11.10.1993; correcció d'errades en el DOGC núm. 1825, de 24.11.1993.)

DESCRIPCIÓ
En aquest indret s'han recollit diversos fragments de ceràmica ibèrica: àmfora de boca plana, ceràmica comuna
oxidada i reduïda, reduïda de cuina, gris emporitana i d'engalba blanca. També hi ha algun fragment de material
d'importació com àmfora itàlica.
Pels materials i la situació es podria tractar d'un petit establiment de caràcter agrícola.
Va ser identificat i documentat per Narcís Amich l'any 1990.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tapat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
No hi ha dades del seu estat de conservació. No s'hi ha dut a terme cap excavació arqueològica que permeti
saber en quin estat es troba el jaciment.

MESURES PROPOSADES
Control arqueològic en qualsevol afectació del subsòl que s'hagi de fer en aquest lloc. Qualsevol permís d'obra ha
d'anar condicionat a un informe arqueològic previ que determini la possible afectació del jaciment.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B, H

DATA DE VALORACIÓ

04/12/2006

Camí de Masvalls

4

ZONA

Vall de Palagret. El Mas Valls

SITUACIÓ

Seguint el camí paral·lel a la riera de Mavalls. El camí comença tot just passat Can Prim.

X 490220

Y 4651822

Z 107

ÈPOCA

Època romana

CATEGORIA

Jaciment arqueològic

ÚS ACTUAL

Camí.

PROPIETAT

Privada

TIPOLOGIA

Via

REF. CADASTRAL

17054A005000840000GJ

RÈGIM DEL SÒL

SNU RP/PN

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
PEIN les Gavarres.
Llei 9\1993, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural Català. (DOGC, núm. 1807, de
11.10.1993; correcció d'errades en el DOGC núm. 1825, de 24.11.1993.)

DESCRIPCIÓ
Fragment de camí empedrat popularment anomenat com "camí o calçada romana", ben conegut en una llargada
de 300 metres, entre can Cle, a la zona de Masvalls, i les elevacions properes, a migdia, on es perd.
El camí és fet amb rierencs de diverses dimensions i té una amplada d'entre 2 i 2'40 metres. A banda i banda del
traçat es veuen murets de contenció.
No hi ha elements que en permetin una datació absoluta, encara que el lloc es troba on tradicionalment passava
l'antic Camí d'Empúries.
L'any 1997 s'hi va dur a terme una petita intervenció a través d'un camp de treball.

PROTECCIÓ FÍSICA

Inexistent.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Regular. Es troba força ocupat per la malesa. Algunes pedres han estat remogudes.

MESURES PROPOSADES
Desbrossament. Consolidació en alguns punts febles. Qualsevol permís d'obra ha d'anar condicionat a un informe
arqueològic previ que determini la possible afectació del jaciment.

NIVELL DE PROTECCIÓ

H

DATA DE VALORACIÓ

27/12/2006

Horta de l'Alemany

5

ZONA

Vall d'Aguiló. El Mas Blanch.

SITUACIÓ

En el tram de camí asfaltat entre cal Rei Vinyes i can Jan Isidre cal desviar-se per un camí
empedrat que va a can Pelaocells. Els camps que es troben just a l'esquerra del camí és on han
aparegut materials.

X 490038

Y 4651955

Z 132

ÈPOCA

Ibèric-romà

CATEGORIA

Jaciment arqueològic

ÚS ACTUAL

Solar actualment en desús.

PROPIETAT

Privada

TIPOLOGIA

Hàbitat

REF. CADASTRAL

17054A006000230000GD

RÈGIM DEL SÒL

SNU RP

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
Llei 9\1993, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural Català. (DOGC, núm. 1807, de
11.10.1993; correcció d'errades en el DOGC núm. 1825, de 24.11.1993.)

DESCRIPCIÓ
Jaciment situat al sud del nucli urbà, en un dels darrers vessants de les Gavarres. S'hi ha recollit molt material
ceràmic en superfície: àmfora ibèrica de boca plana, kalathos, engalba blanca, comuna oxidada i reduïda, àmfora
Pascual 1. També és possible veure un nivell de tègules i ímbrex en un marge del camí obert a principis dels 90 i
que podrien correspondre a un enderroc.
El jaciment podria correspondre a un hàbitat indígena sobre el que s'hauria aixecat una vil·la romana en
funcionament fins al canvi d'Era.
Va ser identificat i documentat per Narcís Amich l'any 1991.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tapat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
No hi ha dades del seu estat de conservació. No s'ha dut a terme cap excavació arqueològica que permeti saber
en quin estat es troba el jaciment.

MESURES PROPOSADES
Control arqueològic en qualsevol afectació del subsòl que s'hagi de fer en aquest lloc. Qualsevol permís d'obra ha
d'anar condicionat a un informe arqueològic previ que determini la possible afectació del jaciment.

NIVELL DE PROTECCIÓ

H

DATA DE VALORACIÓ

22/07/2009

Bosquet de les Alzinetes

6

ZONA

Veïnat el Mas Serra

SITUACIÓ

Situat entre Can Corney i el Mas Pagès de l'Alzina, en uns camps plantats d'arbres just a migdia
del Castell de Barbavella. El jaciment es troba limitat pel torrent Vermell en el seu costat de
llevant.

X 489511

ÈPOCA

Ferro-Ibèric

CATEGORIA

Jaciment arqueològic

ÚS ACTUAL

El solar és avui ocupat per una plantació d'arbres.

PROPIETAT

Privada

TIPOLOGIA

Y 4651922

Z 126

Hàbitat

REF. CADASTRAL

17054A004000270000GL

RÈGIM DEL SÒL

SNU RP

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
PEIN les Gavarres.
Llei 9\1993, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural Català. (DOGC, núm. 1807, de
11.10.1993; correcció d'errades en el DOGC núm. 1825, de 24.11.1993.)

DESCRIPCIÓ
En aquest indret Narcís Amich recollí en superfície gran quantitat de material arqueològic: àmfora ibèrica de boca
plana, imitació d'àmfora itàlica, ceràmica comuna oxidada i reduïda, gris emporitana, ceràmica d'engalba blanca i
kalathos.
L'any 1974 el lloc va ser visitat pels arqueòlegs Mercè Ferrer i Miquel Oliva, que hi haurien vist una sitja. No es
pot descartar que moltes de les pedres soltes que es troben en l'entorn i algunes semblants a carreus d'algun
dels murs de feixa que hi trobem, puguin provenir d'estructures relacionades amb el jaciment.
Per la banda encarada al Torrent Vermell el terreny hauria cedit anys enrera, abocant gran quantitat de material
ceràmic sobre les terrasses més properes al torrent. El fet que aquests despreniments es puguin repetir posa en
perill la conservació del jaciment per la banda de llevant.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tapat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
No hi ha dades del seu estat de conservació. No s'hi ha dut a terme cap excavació arqueològica que permeti
saber en quin estat es troba el jaciment. Els possibles despreniments dels marges de llevant fan perillar la
integritat del jaciment per aquesta banda.

MESURES PROPOSADES
Control arqueològic en qualsevol afectació del subsòl que s'hagi de fer en aquest lloc. Qualsevol permís d'obra ha
d'anar condicionat a un informe arqueològic previ que determini la possible afectació del jaciment.

NIVELL DE PROTECCIÓ

H

DATA DE VALORACIÓ

03/01/2007

Carrer Maria Cristina i entorn
ZONA

Nucli antic

SITUACIÓ

El carrer Maria Cristina queda al sud de l'església.

X 490105

ÈPOCA

Medieval

CATEGORIA

Jaciment arqueològic

ÚS ACTUAL

Carrer, habitatges.

PROPIETAT

Pública / privada

7
Y 4652705

TIPOLOGIA

Necròpolis

REF. CADASTRAL

Varies

RÈGIM DEL SÒL

SU

Z 74

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà. PE del nucli antic

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
Llei 9\1993, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural Català. (DOGC, núm. 1807, de
11.10.1993; correcció d'errades en el DOGC núm. 1825, de 24.11.1993.)

DESCRIPCIÓ
L'any 1975, durant les obres de condicionament de la xarxa de clavegueram, es varen descobrir les restes de tres
enterraments de lloses en el carrer Maria Cristina. Els enterraments quedaren totalment destruïts per les obres i
només es varen conservar de manera parcial les restes d'una llosa de coberta i d'una de lateral d'un dels
enterraments. No es recollí cap material arqueològic.
Els enterraments haurien format part d'una necròpolis situada al costat sud de l'esglèsia parroquial.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tapat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
No hi ha dades del seu estat de conservació. És molt possible que hi hagi més enterraments dels trobats fins ara
formant part d'una necròpolis parroquial. Es deconeix quina afectació haurà tingut el jaciment degut a l'evolució
urbana del nucli antic.

MESURES PROPOSADES
Control arqueològic en qualsevol afectació del subsòl (sigui en el carrer o dins les cases) al voltant del lloc de les
troballes i, per extensió, a l'entorn del temple parroquial, que és on se solien situar els cementiris medievals.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B

DATA DE VALORACIÓ

16/07/2009

Entorns de l'esglèsia parroquial
ZONA

Nucli antic

SITUACIÓ

Plaça de l'esglèsia.

X 490090

ÈPOCA

Època romana

CATEGORIA

Jaciment arqueològic

ÚS ACTUAL

Plaça municipal.

PROPIETAT

Pública

8
Y 4652745

Z 70

TIPOLOGIA

Vila o edifici religiós

REF. CADASTRAL

-

RÈGIM DEL SÒL

SU

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà. PE del nucli antic

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
Llei 9\1993, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural Català. (DOGC, núm. 1807, de
11.10.1993; correcció d'errades en el DOGC núm. 1825, de 24.11.1993.)

DESCRIPCIÓ
En fer una rasa al costat mateix de les escales de l'esglèsia, es pogué documentar un paviment d'"opus signinum"
amb una amplada mínima d'1,25 metres (l'amplada de la rasa), un gruix de 13 centímetres i una llargada
desconeguda. S'ha interpretat de dues maneres: d'una banda com a part d'una vila romana i de l'altra com a
possible edifici religiós tardoromà o paleocristià.
També s'han pogut documentar diverses pedres amb restes d'argamassa pertanyents, segurament, a una
estructura relacionada amb el "signinum". No es va recollir material arqueològic relacionat amb aquest paviment.
En el mateix lloc han aparegut nombroses restes humanes, sense enterrament amb estructura, possiblement
pertanyents a una fossa comuna relativament moderna.
Les troballes van ser fetes per Narcís Amich, que va seguir les obres a la Plaça de l'Església.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tapat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
No hi ha dades del seu estat de conservació. Les dades arqueològiques conegudes fins ara permeten intuir una
bona conservació, ja que s'ha documentat l'existència de paviments ben conservats.

MESURES PROPOSADES
Control arqueològic en qualsevol afectació del subsòl (sigui en el carrer o dins les cases) al voltant del lloc de les
troballes i, per extensió, a l'entorn del temple parroquial. Qualsevol permís d'obra ha d'anar condicionat a un
informe arqueològic previ que determini la possible afectació del jaciment.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B

DATA DE VALORACIÓ

16/07/2009

Can Cle de Masvalls

9

ZONA

Vall d'Aguiló. El Mas Blanch.

SITUACIÓ

Els materials que indiquen la presència del jaciment es troben en els camps terrassats situats just
davant de la casa coneguda com can Cle de Masvalls.

X 490125

Y 4651905

ÈPOCA

Ferro-Ibèric ple

CATEGORIA

Jaciment arqueològic

ÚS ACTUAL

Varis.

PROPIETAT

Privada

TIPOLOGIA

Hàbitat

REF. CADASTRAL

Varies

RÈGIM DEL SÒL

SNU RP

Z 105

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
Llei 9\1993, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural Català. (DOGC, núm. 1807, de
11.10.1993; correcció d'errades en el DOGC núm. 1825, de 24.11.1993.)

DESCRIPCIÓ
En uns camps propers a la casa coneguda com can Cle de Masvalls s'ha pogut recollir diversos fragments de
ceràmica de tipologia diversa: comuna oxidada i reduïda a torn, grisa emporitana, reduïda de cuina a torn i a mà.
El conjunt es pot datar en el segle III a.C. i podria correspondre a un hàbitat indígena.
Va ser identificat i documentat per Narcís Amich l'any 1990

PROTECCIÓ FÍSICA

Tapat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
No hi ha dades del seu estat de conservació. No s'ha dut a terme cap excavació arqueològica que permeti saber
en quin estat es troba el jaciment.

MESURES PROPOSADES
Control arqueològic en qualsevol afectació del subsòl que s'hagi de fer en aquest lloc. Qualsevol permís d'obra ha
d'anar condicionat a un informe arqueològic previ que determini la possible afectació del jaciment.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B, H

DATA DE VALORACIÓ

03/01/2007

Pedrera d'en Taverner

10

ZONA

Bosc de la Pedrera de Taverner

SITUACIÓ

En una elevació natural a tocar del límit municipal de Juià i al sud del mas Garriga. Tota aquesta
elevació conserva restes de pedreres de diferents moments.

X 491275

Y 4652525

Z 80

ÈPOCA

Medieval

CATEGORIA

Jaciment arqueològic

ÚS ACTUAL

En desús.

PROPIETAT

Privada

TIPOLOGIA

Pedrera

REF. CADASTRAL

1323301DG9512S

RÈGIM DEL SÒL

SU V

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
Llei 9\1993, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural Català. (DOGC, núm. 1807, de
11.10.1993; correcció d'errades en el DOGC núm. 1825, de 24.11.1993.)

DESCRIPCIÓ
El jaciment és una pedrera de pedra sorrenca amb una amplada que no sobrepassa els 35 metres i una altura
màxima de 10 metres. L'explotació es va fer, com a mínim, des d'època medieval. Diverses esglésies properes
s'han bastit amb material d'aquesta pedrera. També s'ha considerat que ja funcionava en època romana i que
s'emprà per a la construcció de diversos edificis a Gerunda o a vil·les de l'entorn. Aquest fet, però no està
confirmat.
La pedrera va funcionar fins a moments relativament recents i hi són visibles diverses estructures, totes elles
modernes.

PROTECCIÓ FÍSICA

Inexistent.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
La vegetació ha ocupat part de la zona de la pedrera.

MESURES PROPOSADES
Control arqueològic en qualsevol afectació de l'entorn que s'hagi de fer en aquest lloc. Qualsevol permís d'obra ha
d'anar condicionat a un informe arqueològic previ que determini la possible afectació del jaciment.

NIVELL DE PROTECCIÓ

H

DATA DE VALORACIÓ

28/07/2009

Camí de Can Suardell

11

ZONA

Al sud del Bosc Tancat.

SITUACIÓ

En el camí del mas Espolla al mas Suardell, just en una corba que coincideix amb el límit
municipal.

X 491827

Y 4651622

Z 129

ÈPOCA

Ferro-Ibèric ple / final

CATEGORIA

Jaciment arqueològic

ÚS ACTUAL

Varis.

PROPIETAT

Privada

TIPOLOGIA

Hàbitat

REF. CADASTRAL

17094A005000350000SP

RÈGIM DEL SÒL

SNU PN

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà. PEIN les Gavarres.
Llei 9\1993, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural Català. (DOGC, núm. 1807, de
11.10.1993; correcció d'errades en el DOGC núm. 1825, de 24.11.1993.)

DESCRIPCIÓ
Al camí que porta de can Espolla a can Suardell, al límit del terme municipal entre Celrà i Juià, s'ha recollit gran
quantitat de material arqueològic en superfície, sobretot ceràmica. Es poden identificar àmfora ibèrica de boca
plana, ceràmica comuna oxidada i reduïda, gris emporitana, engalba blanca i material d'importació com àmfora
itàlica. En algun punt del marge es podria arribar a veure algun fons de cabana, tot i que la gran quantitat de
vegetació ho impedeix del tot.
En aquest mateix camí, ja dins el terme municipal de Juià, es localitzà una sitja parcialment conservada, amb un
diàmetre a la base de 1,05m i una fondària d'uns 20cm. Probablement es va malmetre en construir-se el camí,
que rebaixà uns 70cm el nivell anterior. Els materials arqueològics de la sitja eren similars als esmentats amunt,
tret de les importacions, que eren inexistents. Cal destacar un fragment d'ibèrica pintada amb un dibuix peculiar.
Aquest jaciment podria pertànyer al jaciment conegut com Olivet d'en Vidó, molt proper a aquest punt i amb una
coincidència pel que fa a la cronologia dels materials. Va ser localitzat per Narcís Amich l'any 1990.
PROTECCIÓ FÍSICA

Tapat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
No hi ha dades del seu estat de conservació. Les poques dades arqueològiques conegudes no permeten saber
quin és l'estat de conservació global del jaciment.

MESURES PROPOSADES
Control arqueològic en qualsevol afectació del subsòl que s'hagi de fer en aquest lloc. Qualsevol permís d'obra ha
d'anar condicionat a un informe arqueològic previ que determini la possible afectació del jaciment.

NIVELL DE PROTECCIÓ

H

DATA DE VALORACIÓ

28/12/2006

Can Planas

12

ZONA

Pla de Celrà. Centre del polígon industrial.

SITUACIÓ

En un solar que ocupa la part sud-est del xamfrà entre el carrer de l'Areny i el carrer dels Pirineus.

X 490055

ÈPOCA

Iber-romà

CATEGORIA

Jaciment arqueològic

ÚS ACTUAL

El solar és avui totalment ocupat pels vivers can Planas.

PROPIETAT

Privada

TIPOLOGIA

Y 4653320

Z 54

Vil·la

REF. CADASTRAL

Varies

RÈGIM DEL SÒL

SUNP-51

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni, Ajuntament de Celrà.
Llei 9\1993, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural Català. (DOGC, núm. 1807, de
11.10.1993; correcció d'errades en el DOGC núm. 1825, de 24.11.1993.)

DESCRIPCIÓ
Diverses prospeccions superficials en aquest indret han proporcionat un important conjunt ceràmic format per
ceràmica comuna oxidada, engalba blanca, algun fragment de ceràmica africana, T.S. Sudgàl.lica, àmfora ibèrica
de boca plana i diversos fragments de tègula i ímbrex.
Tenint en compte el material recollit i la notícia, a principis dels 90, de l'existència d'estructures de pedra lligada
amb morter, hom pot suposar que es tracta d'una vil·la romana.
El jaciment va ser localitzat per Narcís Amich en el transcurs d'unes prospeccions.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tapat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
No hi ha dades del seu estat de conservació. No s'ha dut a terme cap excavació arqueològica que permeti saber
en quin estat es troba el jaciment.

MESURES PROPOSADES
Control arqueològic en qualsevol afectació del subsòl que s'hagi de fer en aquest lloc. Qualsevol permís d'obra ha
d'anar condicionat a un informe arqueològic previ que determini la possible afectació del jaciment.

NIVELL DE PROTECCIÓ

H

DATA DE VALORACIÓ

20/07/2009

Camí de Can Quintana

13

ZONA

Veïnat el Mas Serra

SITUACIÓ

Jaciment situat en una petita vall que limita al nord, al sud i a llevant amb les Gavarres i a ponent
amb un corredor natural que porta a les planes de Celrà i Bordils, just a l'oest del mas can
Quintana.

X 489800

Y 4652194

ÈPOCA

Època romana

CATEGORIA

Jaciment arqueològic

ÚS ACTUAL

Via.

PROPIETAT

Privada

TIPOLOGIA

Via

REF. CADASTRAL

Varies

RÈGIM DEL SÒL

SNU RP

Z 95

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni, Ajuntament de Celrà.
Llei 9\1993, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural Català. (DOGC, núm. 1807, de
11.10.1993; correcció d'errades en el DOGC núm. 1825, de 24.11.1993.)

DESCRIPCIÓ
Fragment de camí recuperat vora can Quintana, a la part sud del poble, en els darrers vessants de les Gavarres.
Es conserva en una llargada de gairebé 200 metres i és completament recte. És fet amb rierencs i pedres de
mides diverses i encara hi són visibles les roderes fetes pel pas dels carruatges. A la banda hi ha un petit mur de
contenció. No s'ha recollit, però, cap element que en permeti fer una aproximació cronològica.
La part millor conservada és la de l'extrem sud, on es conserva íntegre un tros d'empedrat.
Va ser identificat i documentat per Narcís Amich l'any 1990

PROTECCIÓ FÍSICA

Inexistent.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Regular.

MESURES PROPOSADES
Control arqueològic en qualsevol afectació del subsòl que s'hagi de fer en aquest lloc. Qualsevol permís d'obra ha
d'anar condicionat a un informe arqueològic previ que determini la possible afectació del jaciment.

NIVELL DE PROTECCIÓ

H

DATA DE VALORACIÓ

03/01/2007

Can Espolla / Can Espoya / Can Bido
X 491444

14

ZONA

Vall del Mas Espolla

SITUACIÓ

Jaciment situat en una petita vall que limita al nord, al sud i a llevant amb les Gavarres i a ponent
amb un corredor natural que porta a les planes de Celrà i Bordils.
Més concretament, es troba al nord del mas Espolla, a banda i banda del camí que porta del mas
Espolla al Bosc Tancat, just sota la línia d'alta tensió.

Y 4651875

Z 109

ÈPOCA

Iber-romà

CATEGORIA

Jaciment arqueològic

ÚS ACTUAL

Varis.

PROPIETAT

Privada

TIPOLOGIA

Vil·la

REF. CADASTRAL

17054A005000130000GR

RÈGIM DEL SÒL

SNU PN

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni, Ajuntament de Celrà.
PEIN les Gavarres.
Llei 9\1993, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural Català. (DOGC, núm. 1807, de
11.10.1993; correcció d'errades en el DOGC núm. 1825, de 24.11.1993.)

DESCRIPCIÓ
De fa molts anys que s'han anat recollint en el lloc materials diversos i d'estructures actualment desaparegudes.
Una prospecció feta l'any 1987 va proporcionar un important conjunt de material romà entre els que destaquen
fragments de T.S. africana A, C i D, lucente, àmfores i ceràmiques comunes.
L'any 1991 es va fer una campanya arqueològica amb motiu de l'ampliació d'un camí. Quedaren al descobert
diverses estructures de pedres, rierencs i pissarres unides amb morter de calç d'escassa qualitat. Les estructures
delimitaven 5 àmbits, tres dels quals pavimentats amb "signinum" i els altres amb terra batuda. El "signinum"
era de gran qualitat, tot i estar afectat per les arrels dels arbres i les obres del camí. El tall de paviment més
afectat fou aixecat i se'n va excavar la preparació, que va permetre datar el moment de la construcció o refecció
d'aquest paviment al segle II d.C.
De fa molts anys és un lloc conegut per la gent de Celrà, que hi anava a buscar materials arqueològics. També hi
ha la notícia de la troballa d'altres estructures, actualment desaparegudes.
PROTECCIÓ FÍSICA

Tapat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Les dades arqueològiques conegudes ens parlen d'un jaciment prou ben conservat, amb estratigrafia conservada,
estructures i paviments que poden haver preservat estrats intactes.

MESURES PROPOSADES
Control arqueològic en qualsevol afectació del subsòl que s'hagi de fer en aquest lloc. Qualsevol permís d'obra ha
d'anar condicionat a un informe arqueològic previ que determini la possible afectació del jaciment.

NIVELL DE PROTECCIÓ

H

DATA DE VALORACIÓ

04/12/2006

Castell de Mabarrera / Castell de Palagret
X 491120

Y 4651260

15

ZONA

Muntanya de Castell

SITUACIÓ

En una elevació just a l'oest del lloc on s'ajunten la riera de Palagret i el torrent de les Alzinetes. A
la serra dels Angels.

Z 191

ÈPOCA

Medieval

CATEGORIA

Militar. Jaciment arqueològic

ÚS ACTUAL

En desús.

PROPIETAT

Privada

TIPOLOGIA

Castell

REF. CADASTRAL

17054A009000010000GY

RÈGIM DEL SÒL

SNU PN

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de protecció del Patrimoni, Ajuntament de Celrà.
BCIN R-I-51-5862. Llei 9\1993, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural Català.
PEIN les Gavarres.

DESCRIPCIÓ
Construcció de planta rectangular, al nord el mur fa 13,5m, conservant-se un fragment de 10m, 13,5 a ponent
fins al primer mur meridional, si bé 4,2m més al sud hi ha restes del mur de tanca exterior. Els murs fan de mitja
100cm d’amplada i s’han conservat a una alçada de fins a 3 o 4m. La majoria de les parets perimetrals han estat
reforçades amb algun talús exterior i algun contrafort, com és pot veure a la paret nord i a l’angle sud-oest.
Els murs són fets amb llicorella. Les lloses, col•locades sense treballar formen de vegades un "opus spicatum" i
estan unides amb morter de mala qualitat. No s’ha conservat cap obertura, a part de petits forats quadrats.
En l'indret van aparèixer fa anys fragments de ceràmica comuna i àmfores d’època romana i un fragment d' "opus
signinum". Aquestes restes han fet pensar en l’existència d’un jaciment d’època romana, ubicat molt a prop de
l'antic camí de Girona a Empúries, qui sap si el precedent més o menys directe de la pròpia fortificació medieval.
No referint-se al castell,el nom Palagret és esmentat al 922 i al 1199 és documentat en la venda del feu.A la mort
del darrer descendent dels Sitjar, la senyoria de Palagret passa a la Catedral fins les desamortitzacions del s.XIX.
PROTECCIÓ FÍSICA

Inexistent.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Les darreres excavacions arqueològiques han determinat que haurien existit almenys tres fases constructives. El
primer recinte dels ss.X-XI és de planta trapezoïdal situat a la part més alta,amb diverses estances al seu interior
articulades entorn d'una àrea oberta. Aquest és ampliat per la banda nord i est,amb noves estances i un corredor
de 20m. Una tercera ampliació baixmedieval, destaca per la construcció d'un baluard semicircular a llevant.
Actualment, el castell es troba en fase de recuperació, seguint un pla íntegrament de cares a la seva museïtzació.
MESURES PROPOSADES
Seguir desenvolupant l'actual procés de recuperació.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A, H

DATA DE VALORACIÓ

10/08/2009

Camp de Can Quintana

16

ZONA

Veïnat el Mas Serra

SITUACIÓ

Jaciment situat en un camp al sud-oest de can Quintana, entre el Bosc de Can Quintana i el
torrent Vermell.

X 489792

ÈPOCA

Iber-romà

CATEGORIA

Jaciment arqueològic

ÚS ACTUAL

El solar és avui ocupat per una plantació agrícola.

PROPIETAT

Privada

TIPOLOGIA

Y 4652194

Z 102

Hàbitat

REF. CADASTRAL

17054A004000260000GP

RÈGIM DEL SÒL

SNU RP

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni, Ajuntament de Celrà.
Llei 9\1993, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural Català. (DOGC, núm. 1807, de
11.10.1993; correcció d'errades en el DOGC núm. 1825, de 24.11.1993.)

DESCRIPCIÓ
Can Quintana és una masia situada a la part sud del poble, en els darrers vessants de les Gavarres, just davant
del pla de Celrà. En un dels seus camps s'han fet troballes de ceràmica: àmfora grecoitàlica, àmfora itàlica,
àmfora tarraconesa, àmfora ibèrica de boca plana, vernís negre campanià, engalba blanca, grisa emporitana,
kalathos, comuna oxidada i reduïda, reduïda de cuina i dòlium. Hi ha també nombrosos fragments de material de
construcció (tègules i ímbrices). Aquests materials van ser recollits per Narcís Amich l'any 1991.
Correspon segurament a un hàbitat indígena amb certa continuitat fins al segle I d.C.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tapat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
No hi ha dades del seu estat de conservació. No s'ha dut a terme cap excavació arqueològica que permeti saber
en quin estat es troba el jaciment.

MESURES PROPOSADES
Control arqueològic en qualsevol afectació del subsòl que s'hagi de fer en aquest lloc. Qualsevol permís d'obra ha
d'anar condicionat a un informe arqueològic previ que determini la possible afectació del jaciment.

NIVELL DE PROTECCIÓ

H

DATA DE VALORACIÓ

03/01/2007

Riera Palagret

17

ZONA

Muntanya de Castell

SITUACIÓ

Jaciment situat al costat de la Riera Palagret, al peu del turó on hi ha el castell de Mabarrera. A la
serra dels Angels.

X 491050

Y 4651080

Z 92

ÈPOCA

Ferro-ibèric ple

CATEGORIA

Jaciment arqueològic

ÚS ACTUAL

En desús.

PROPIETAT

Privada

TIPOLOGIA

Forns

REF. CADASTRAL

17054A009000010000GY

RÈGIM DEL SÒL

SNU PN

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
PEIN les Gavarres.
Llei 9\1993, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural Català. (DOGC, núm. 1807, de
11.10.1993; correcció d'errades en el DOGC núm. 1825, de 24.11.1993.)

DESCRIPCIÓ
A principis dels 90 eren visibles unes estructures que podrien correspondre a un forn. És una estructura
quadrangular, de petites dimensions, feta amb pedres lligades amb morter i fang cuit. El conjunt amb prou feines
és visible degut a la vegetació.
A principis dels setanta s'hi va fer una campanya d'excavació de la que no hi ha cap referència. A principis dels
noranta s'hi varen recollir diversos fragments de ceràmica comuna oxidada i reduïda ibèrica.

PROTECCIÓ FÍSICA

Inexistent.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Les referències que es tenen del jaciment parlen d'una conservació prou bona amb estructures conservades.

MESURES PROPOSADES
Control arqueològic en qualsevol afectació del subsòl que s'hagi de fer en aquest lloc. Qualsevol permís d'obra ha
d'anar condicionat a un informe arqueològic previ que determini la possible afectació del jaciment.

NIVELL DE PROTECCIÓ

H

DATA DE VALORACIÓ

01/08/2009

Castell dels Carlins / Castell de Barbavella
X 489517

Y 4652098

18

ZONA

Vall de Reixach

SITUACIÓ

En una petita elevació boscosa a tocar, per l'oest, al camí que va de can Clademàs a can Cornei.

Z 140

ÈPOCA

Medieval

CATEGORIA

Jaciment arqueològic

ÚS ACTUAL

En desús.

PROPIETAT

Privada

TIPOLOGIA

Torre / castell

REF. CADASTRAL

17054A003000190000GT

RÈGIM DEL SÒL

SNU RP

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
Llei 9\1993, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural Català. (DOGC, núm. 1807, de
11.10.1993; correcció d'errades en el DOGC núm. 1825, de 24.11.1993.)

DESCRIPCIÓ
Restes d'una estructura de planta rectangular de 4,5 metres de llarg i 3 d'amplada. Els murs segueixen la tècnica
del "opus incertum" i estan fets amb rierencs i pissarres lligats amb morter de calç molt sorrenc. En diversos
punts és possible veure la banqueta de fonamentació, uns 50 o 60 centímetres per sobre del sòl. La construcció
reposa directament sobre la roca del subsòl. L'edifici té una orientació de nord a sud. A l'est hi ha una petita
estança adossada, més petita, feta amb la mateixa tècnica constructiva i que correspon a una ampliació posterior.
El poc material arqueològic conegut, recollit en superfície, fa suposar que correspon a l'època medieval. La
nombrosa documentació del fons de l'Hospital de Santa Caterina (Arxiu Històric de Girona) ha permès amb el
castell medieval de Barbavella. La denominació "Castell dels Carlins" és utilitzada popularment a Celrà.
El castell de Barbavella passà, a la segona meitat del s.XII dels senyors de Cervià a Arnau de Palol. L'any 1296
els bens i drets de la senyoria de Barbavella foren donats per Arnau Ponç a l'Hospital Nou (o de Santa Caterina)
de Girona. Sabem que al 1216 el castell encara es trobava dempeus, ja que s'hi varen firmar sengles capbreus.
PROTECCIÓ FÍSICA

Inexistent.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Dolent, però encara es conserven algunes parets amb prou alçada. El propi enderroc de les parets del castell pot
haver preservat els nivells d'ús.

MESURES PROPOSADES
Control arqueològic en qualsevol afectació del subsòl que s'hagi de fer en aquest lloc. Qualsevol permís d'obra ha
d'anar condicionat a un informe arqueològic previ que determini la possible afectació del jaciment.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A, H

DATA DE VALORACIÓ

22/07/2009

Castell de Mas Serra / Castell de Celrà /
Castell d'Aguiló
ZONA

Vall de Palagret. El Mas Valls

SITUACIÓ

Al sud-est del nucli antic, al cap damunt del carrer que parteix de l'escola l'Aulet.

X 490300

Y 4652210

ÈPOCA

Romà-medieval

CATEGORIA

Militar. Jaciment arqueològic

ÚS ACTUAL

Residencial.

PROPIETAT

Privada

19
Z 101

TIPOLOGIA

Castell

REF. CADASTRAL

000100700DG95A0001MU

RÈGIM DEL SÒL

SNU RP

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

BCIN R-I-51-5861. Pla Especial de Protecció del Patrimoni, Ajuntament de Celrà.
Llei 9\1993, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural Català. (DOGC, núm. 1807, de
11.10.1993; correcció d'errades en el DOGC núm. 1825, de 24.11.1993.)

DESCRIPCIÓ
Tradicionalment coneguda com a can Serra del Castell, s'ha identificat aquesta construcció amb l'antic castell de
Celrà, documentat des de l'any 1067. El castell està format per una torre circular envoltada d'un recinte de planta
quadrada. Els elements constructius més vells es daten entorn de l'any 1000 i són els murs perimetrals,
parcialment destruïts i refets diverses vegades. La torre, lleugerament descentrada cap a l'angle sud-est, s'edificà
possiblement en el segle XI.
El recinte exterior té unes façanes amb una longitud exterior entre els 19 i 20 metres, amb un gruix de les parets
d'entre 100 i 115 centímetres. La porta conservada és gòtica, encara que s'ha refet diverses vegades. Al mur de
llevant hi ha una filada de pedres inclinades formant una mena d'"opus spicatum". Per sobre d'aquest mur hi ha
una zona de carreus amb espitllera, romànics, i encara més amunt un finestral gòtic.
Durant unes prospeccions el 1990 es van recollir diversos fragments de ceràmica comuna oxidada i un fragment
de vora de dòlium que indiquen una ocupació d'època romana de la que no s'ha identificat cap estructura.
PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. Recentment rehabilitat. En ús.

MESURES PROPOSADES
Control arqueològic en qualsevol afectació del subsòl que s'hagi de fer en aquest lloc i l’entorn immediat.
Qualsevol permís d'obra ha de ser condicionat a un informe arqueològic previ.
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici.
NIVELL DE PROTECCIÓ

A, E, H

DATA DE VALORACIÓ

19/12/2006

Torre Desvern / Torre Desbac
ZONA

Al sud-est del nucli antic

SITUACIÓ

Travessera del Padró.

ÈPOCA

Medieval - època moderna

CATEGORIA

Militar. Jaciment arqueològic

ÚS ACTUAL

Residencial, museístic i social.

PROPIETAT

Pública

X 490390

20
Y 4652425

Z 107

TIPOLOGIA

Torre - casa

REF. CADASTRAL

0424615DG9502S0001UX

RÈGIM DEL SÒL

SU V

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

BCIN R-I-41-4175. Pla Especial de Protecció del Patrimoni, Ajuntament de Celrà.
Llei 9\1993, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural Català. (DOGC, núm. 1807, de
11.10.1993; correcció d'errades en el DOGC núm. 1825, de 24.11.1993.)

DESCRIPCIÓ
Construcció de planta quadrangular amb una torre quadrada. La torre Desvern és d’arquitectura militar romànica
que amb el pas del temps es va convertir en una casa forta i, més tard, en masia. La part més antiga correspon a
una torre de planta rectangular del s.XII, de dos pisos, que havia estat torre de defensa. Cada pis és una gran
nau coberta per una volta de canó lleugerament apuntada. En tots els murs de la torre es troben espitlleres. A la
façana nord del pis superior hi ha una finestra geminada amb arcs sustentats per capitells decorats de finals del
s.XII, amb lleons rampants entrellaçats i motius vegetals, fulles de palmó. La resta de l'edifici pertany a una
ampliació del XV, un petit palau gòtic amb una galeria d'arcs apuntats que envolta el petit pati interior amb un
pou central. Algunes de les habitacions d'aquesta ampliació tenen finestres geminades pròpies de l'època, on s'hi
pot veure esculpida l'heràldica familiar. També és interessant la pallissa annexa amb columna central de pedra i
coberta amb bigues de fusta i teula àrab. La porta principal, del 1736, duu l'inscripció "Josep Guinart de Reixach”.
L'ajuntament de Celrà va rebre l'any 2003 en cessió l'immoble de la Torre Desvern i els seus entorns.
PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. Alguns afegits a l'estructura original desmereixen la imatge global de l'edifici.

MESURES PROPOSADES
Control arqueològic en qualsevol afectació del subsòl que s'hagi de fer en aquest lloc i l’entorn immediat.
Qualsevol permís d'obra ha de ser condicionat a un informe arqueològic previ.
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici.
NIVELL DE PROTECCIÓ

A, D, E, H

DATA DE VALORACIÓ

19/12/2006

Camps entre sèquia d'en Vinyals - Línia de
ferrocarril Barcelona - Portbou
X 488802

ZONA

El Congost

SITUACIÓ

En uns camps delimitats per la sèquia d'en Vinyals i la via del tren, a l'altre costat de la carretera
C-66 a l'alçada de la benzinera de Celrà.

ÈPOCA

Ibèric

CATEGORIA

Jaciment arqueològic

ÚS ACTUAL

El solar és avui ocupat per una plantació d'arbres.

PROPIETAT

Privada

TIPOLOGIA

Y 4652884

21
Z 53

Indeterminada

REF. CADASTRAL

17054A002000880000GI

RÈGIM DEL SÒL

SNU AP

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
Llei 9\1993, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural Català. (DOGC, núm. 1807, de
11.10.1993; correcció d'errades en el DOGC núm. 1825, de 24.11.1993.)

DESCRIPCIÓ
Jaciment localitzat en un camp d'arbres fruiters situat al nord-oest del nucli de Celrà, en un punt situat entre la
sèquia d'en Vinyals i la línia de ferrocarril Barcelona - Portbou.
L'any 2006, en el transcurs d'unes prospeccions superficials, es va trobar en aquest indret gran quantitat de
fragments de ceràmica comuna oxidada ibèrica (segles VI-II a.C.) i àmfora ibèrica.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tapat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
No hi ha dades del seu estat de conservació. No s'ha dut a terme cap excavació arqueològica que permeti saber
en quin estat es troba el jaciment.

MESURES PROPOSADES
Control arqueològic en qualsevol afectació del subsòl que s'hagi de fer en aquest lloc. Qualsevol permís d'obra ha
d'anar condicionat a un informe arqueològic previ que determini la possible afectació del jaciment.

NIVELL DE PROTECCIÓ

H

DATA DE VALORACIÓ

10/07/2009

Camp proper al carrer Llevant
X 491480

22

ZONA

Pla de Celrà

SITUACIÓ

Camp situat a l'extrem nord-est del polígon industrial, delimitat pel carrer Llevant i per la sèquia
Vinyals. El jaciment ha estat localitzat dins del límit municipal de Bordils, però no es pot descartar
que s'estengués fins al municipi de Celrà.

ÈPOCA

Medieval

CATEGORIA

Jaciment arqueològic

ÚS ACTUAL

Ús eminemment agrícola (ús industrial si s'extengués al terme municipal de Celrà).

PROPIETAT

Privada

TIPOLOGIA

Y 4654097

Z 50

Indeterminada

REF. CADASTRAL

Varies

RÈGIM DEL SÒL

SNU AP

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
Llei 9\1993, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural Català. (DOGC, núm. 1807, de
11.10.1993; correcció d'errades en el DOGC núm. 1825, de 24.11.1993.)

DESCRIPCIÓ
Jaciment localitzat a uns 500 metres al nord-est del polígon industrial de Celrà, en un camp de conreu entre el
canal d'en Vinyals i el carrer de Llevant.
El jaciment va ser localitzat durant les tasques relacionades amb el projecte del nou traçat de la C-66 . Es tracta
de diversos fragments de ceràmica grisa medieval datable entre els segles X i XIII que poden ser indicatius de
l'existència d'estructures d'aquesta època en aquest lloc.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tapat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
No hi ha dades del seu estat de conservació. L'única intervenció arqueològica relacionada amb aquest jaciment
ha estat feta dins del terme de Bordils.

MESURES PROPOSADES
Control arqueològic en qualsevol afectació del subsòl que s'hagi de fer en aquest lloc. Qualsevol permís d'obra ha
de ser condicionat a un informe arqueològic previ que determini la possible afectació del jaciment.

NIVELL DE PROTECCIÓ

H

DATA DE VALORACIÓ

20/07/2009

Camp proper al camí de les Creus / Camp
de can Llofira / Camí de Llofira
X 491063

Y 4654503

23

ZONA

Pla de Celrà

SITUACIÓ

La zona catalogada com a jaciment s'estén a banda i banda del camí de les Creus, ocupant
terrenys tant de Celrà com de Bordils.

ÈPOCA

Ibèric, romà, medieval

CATEGORIA

Jaciment arqueològic

ÚS ACTUAL

Ús agrícola dels solars.

PROPIETAT

Privada

TIPOLOGIA

Indeterminada

REF. CADASTRAL

Varies

RÈGIM DEL SÒL

SNU AP/HP

Z 43

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
Llei 9\1993, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural Català. (DOGC, núm. 1807, de
11.10.1993; correcció d'errades en el DOGC núm. 1825, de 24.11.1993.)

DESCRIPCIÓ
Jaciment localitzat en uns camps de blat propers a la partida del pla de Celrà i de Can Llofira, al nord de la sèquia
d'en Vinyals.
En un principi el jaciment estava dividit en dos (el camp proper al camí de les Creus i el proper a can Llofira) però
en haver-se detectat tan sols en prospecció superficial els arqueòlegs que el van localitzar varen preferir marcar
els dos jaciments en conjunt, ja que els materials remeten a cronologies similars.
Els materials trobats consisteixen en ceràmica oxidada i reduïda ibèrica (segles VI-II a.C.), àmfora itàlica (segle I
a.C.), material constructiu d'època romana i ceràmica grisa medieval (segles X-XIII).
Val a dir que recentment s'han fet sondejos preventius en el traçat projectat de la variant de la C-66 (en la part
del terme municipal de Bordils) que han donat resultats negatius, no havent-se localitzat cap jaciment.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tapat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
No hi ha dades del seu estat de conservació. L'única intervenció arqueològica relacionada amb aquest jaciment
ha estat feta dins del terme de Bordils i ha donat resultats negatius (no s'ha trobat cap evidència de la seva
existència).

MESURES PROPOSADES
Control arqueològic en qualsevol afectació del subsòl que s'hagi de fer en aquest lloc. Qualsevol permís d'obra ha
de ser condicionat a un informe arqueològic previ que determini la possible afectació del jaciment.

NIVELL DE PROTECCIÓ

H

DATA DE VALORACIÓ

20/07/2009

Camps al nord de la sèquia d'en Vinyals
X 489668

ZONA

Pla de Celrà

SITUACIÓ

A banda i banda del camí d'Orriols i a tocar de la sèquia d'en Vinyals, just al nord de la
depuradora de Celrà.

ÈPOCA

Ibèric / medieval

CATEGORIA

Jaciment arqueològic

ÚS ACTUAL

El solar són avui ocupats per diverses tipologies de plantacions agrícoles.

PROPIETAT

Privada

TIPOLOGIA

Y 4653821

24
Z 46

Indeterminada

REF. CADASTRAL

Varies

RÈGIM DEL SÒL

SNU AP

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
Llei 9\1993, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural Català. (DOGC, núm. 1807, de
11.10.1993; correcció d'errades en el DOGC núm. 1825, de 24.11.1993.)

DESCRIPCIÓ
Jaciment situat en uns camps al nord del polígon industrial de Celrà, on la sèquia d'en Vinyals es creua amb una
altra sèquia que prové del riu Ter, des del nord.
El jaciment es va trobar durant uns treballs de prospecció fets l'any 2006, quan es van localitzar en aquest indret
diversos fragments de ceràmica comuna oxidada ibèrica (segles VI-II a.C.) i ceràmica grisa medieval (segles XXIII).

PROTECCIÓ FÍSICA

Tapat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
No hi ha dades del seu estat de conservació. No s'ha dut a terme cap excavació arqueològica que permeti saber
en quin estat es troba el jaciment.

MESURES PROPOSADES
Control arqueològic en qualsevol afectació del subsòl que s'hagi de fer en aquest lloc. Qualsevol permís d'obra ha
de ser condicionat a un informe arqueològic previ que determini la possible afectació del jaciment.

NIVELL DE PROTECCIÓ

H

DATA DE VALORACIÓ

20/07/2009

Olivet d'en Meros

25

ZONA

Muntanya de les Alzinetes

SITUACIÓ

Situat en el vessant est de la Muntanya de les Alzinetes, en una corba del camí que s'enfila per
aquesta elevació.

X 491245

Y 4650683

ÈPOCA

Època romana

CATEGORIA

Jaciment arqueològic

ÚS ACTUAL

El solar és avui ocupat per un bosc.

PROPIETAT

Privada

TIPOLOGIA

Indeterminada

REF. CADASTRAL

Varies

RÈGIM DEL SÒL

SNU PN

Z 168

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
PEIN les Gavarres.
Llei 9\1993, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural Català. (DOGC, núm. 1807, de
11.10.1993; correcció d'errades en el DOGC núm. 1825, de 24.11.1993.)

DESCRIPCIÓ
En aquest lloc, situat a la muntanya de les Alzinetes, és possible veure gran quantitat de material ceràmic en el
tall d'un camí, en un lloc de difícil accés i molt emboscat.
S'hi ha trobat diversos fragments de tegula, ceràmica comuna oxidada i reduïda romana.
Va ser identificat i documentat per Narcís Amich l'any 1990.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tapat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
No hi ha dades del seu estat de conservació. No s'ha dut a terme cap excavació arqueològica que permeti saber
en quin estat es troba el jaciment.

MESURES PROPOSADES
Control arqueològic en qualsevol afectació del subsòl que s'hagi de fer en aquest lloc. Qualsevol permís d'obra ha
d'anar condicionat a un informe arqueològic previ que determini la possible afectació del jaciment.

NIVELL DE PROTECCIÓ

H

DATA DE VALORACIÓ

28/12/2007

Olivet d'en Vidó

26

ZONA

Al sud del Bosc Tancat

SITUACIÓ

Jaciment situat en un olivet abandonat al marge dret del camí entre el mas Espolla i el mas
Suardell. El jaciment es troba a tocar del límit municipal amb Juià.

X 491814

Y 4651677

Z 134

ÈPOCA
CATEGORIA

Jaciment arqueològic

ÚS ACTUAL

El solar és avui ocupat per sotabosc.

PROPIETAT

Privada

TIPOLOGIA

Indeterminada

REF. CADASTRAL

17094A005000350000SP

RÈGIM DEL SÒL

SNU PN

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
PEIN les Gavarres.
Llei 9\1993, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural Català. (DOGC, núm. 1807, de
11.10.1993; correcció d'errades en el DOGC núm. 1825, de 24.11.1993.)

DESCRIPCIÓ
Es tracta d'un jaciment localitzat per Narcís Amich en un olivet proper al mas Espolla. Aquest olivet es troba avui
abandonat i ocupat pel sotabosc, fet que dificulta trobar materials en superfície. Segons Narcís Amich, es van
recollir gran quantitat de materials dels segles IV-III a.C i fins i tot alguna ceràmica àtica d'importació. És
interessant la indicació que hauria materials disposats en una sequència estratificada, tal com es podria veure en
els talls del terreny que s'haurien fet per fer feixes planeres per al conreu d'oliveres.
Aquest jaciment podria pertànyer al mateix jaciment conegut com Camí de Can Suardell, molt proper a aquest
punt i amb una coincidència pel que fa a la cronologia dels materials.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tapat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
No hi ha dades del seu estat de conservació. No s'ha dut a terme cap excavació arqueològica que permeti saber
en quin estat es troba el jaciment.

MESURES PROPOSADES
Control arqueològic en qualsevol afectació del subsòl que s'hagi de fer en aquest lloc. Qualsevol permís d'obra ha
d'anar condicionat a un informe arqueològic previ que determini la possible afectació del jaciment.

NIVELL DE PROTECCIÓ

H

DATA DE VALORACIÓ

28/12/2006

Runes de la Castanyeda de Can Taberner
ZONA

Muntanya de Goda

SITUACIÓ

Situades a la vessant est de la Muntanya de Goda.

X 490985

ÈPOCA

Desconeguda

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

En desús.

PROPIETAT

Privada

Y 4650090

27
Z 91

TIPOLOGIA

Indeterminada

REF. CADASTRAL

17054A010001200000GT

RÈGIM DEL SÒL

SNU PN

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
PEIN les Gavarres.

DESCRIPCIÓ
L’estat de conservació de l’element no permet la seva correcta identificació tipològica. Es contemplen diverses
opcions sobre el seu origen, alguns afirmen que es tracta d’un molí fariner però també cap l’opció que podria
tractar-se d’un pou.
Edificació de planta rectangular de pedra amb una obertura d’arc en la part frontal. En l’interior hi ha un pou de
forma circular.

PROTECCIÓ FÍSICA

Inexistent.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Dolenta. L’edificació es troba en runes i aquestes han estat cobertes per diversa vegetació.

MESURES PROPOSADES
Control arqueològic en qualsevol afectació que s'hagi de fer en aquest lloc. Qualsevol permís d'obra ha d'anar
condicionat a un informe arqueològic previ que determini la possible afectació del jaciment.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A, H

DATA DE VALORACIÓ

01/08/2009

Clots de Carboner

28

ZONA

Est de la Muntanya del Congost

SITUACIÓ

Paratge Clot dels Sants, prop del torrent de Valltorta, a sobre la font del Castanyer.

X 488107

Y 4651826

ÈPOCA

Desconeguda

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

En desús.

PROPIETAT

Privada

Z 174

TIPOLOGIA

Clots de carboner

REF. CADASTRAL

17054A003001180000GM

RÈGIM DEL SÒL

SNU PN

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
PEIN les Gavarres.

DESCRIPCIÓ
Separats trenta metres entre si trobem dos forats de clots de carboner, restes del què hauria estat una
construcció per a elaborar carbó.

PROTECCIÓ FÍSICA

Inexistent.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Del conjunt, només es conserven les restes provocades en el subsòl.

MESURES PROPOSADES
Conservació de l'element. Desbrossament de la vegetació de l’entorn.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A

DATA DE VALORACIÓ

03/08/2009

Cassoletes

29

ZONA

Muntanyes del Congost i de Cabrera

SITUACIÓ

Dues són situades a l'oest de la muntanya del Congost, properes entre si, la primera és a tocar de
la font del Castanyer i la segona està situada més pròxima al Congost. Una tercera està situada a
la vessant est de la muntanya de Cabrera, vora el Torrent Vermell.

X 488150

Y 4651802

ÈPOCA

Desconeguda

CATEGORIA

Jaciment arqueològic

ÚS ACTUAL

En desús.

PROPIETAT

Privada

TIPOLOGIA

Cassoletes

REF. CADASTRAL

Varies

RÈGIM DEL SÒL

SNU PN

Z 190

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
PEIN les Gavarres.
Llei 9\1993, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural Català. (DOGC, núm. 1807, de
11.10.1993; correcció d'errades en el DOGC núm. 1825, de 24.11.1993.)

DESCRIPCIÓ
S’han trobat restes de cassoletes en tres ubicacions diferents, la imatge i les coordenades corresponen a una de
les cassoletes de la font del Castanyer.
Les altres dues ubicacions són:
Cassoletes del mirador:
x 488161 y 4652024 z 240
Cassoletes del torrent Vermell: x 489155 y 4651338 z 185

PROTECCIÓ FÍSICA

Inexistent.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Encara es poden observar les restes amb prou claretat.

MESURES PROPOSADES
Control arqueològic en qualsevol afectació que s'hagi de fer en aquest lloc. Qualsevol permís d'obra ha d'anar
condicionat a un informe arqueològic previ que determini la possible afectació del jaciment.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A, H

DATA DE VALORACIÓ

30/07/2009

Barraca de vinya d'en Sabenya
X 490389

30

ZONA

Muntanya del Castell

SITUACIÓ

Situada a la vessant oest de la muntanya del Castell, vora el torrent del Bou Vell.

Y 465968

ÈPOCA

Desconeguda.

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

En desús.

PROPIETAT

Privada

Z 139

TIPOLOGIA

Barraca de vinya

REF. CADASTRAL

17054A005000570000GH

RÈGIM DEL SÒL

SNU PN

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
PEIN les Gavarres.

DESCRIPCIÓ
Barraca construïda excavant en la mateixa vessant de la muntanya. És una construcció popular de reduïdes
dimensions que està feta amb pedra seca. El mateix material és emprat tant en les parets com en el sostre i en
l’obertura d’entrada. El terra d’aquesta és el mateix sòl.

PROTECCIÓ FÍSICA

Inexistent.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Tant l’estructura de l’edificació com d’interior d’aquesta es troben en bon estat hi ha però, una presència
d’abundant vegetació en la zona d’entrada.

MESURES PROPOSADES
Conservació de l'element. Desbrossament de la vegetació de l’entorn.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A

DATA DE VALORACIÓ

05/04/2009

Barraca de vinya d'en Banté

31

ZONA

La Capellana

SITUACIÓ

Barraca situada entre la Capellana i la muntanya de Goda, en un indret pròxim a la riera de
Palagret i vora el camí del Torrent de l'Infern. A la serra dels Angels.

X 490721

Y 4650395

Z 146

ÈPOCA

Desconeguda.

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

En desús.

PROPIETAT

Privada

TIPOLOGIA

Barraca de vinya

REF. CADASTRAL

17054A010000600000GM

RÈGIM DEL SÒL

SNU PN

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
PEIN les Gavarres.

DESCRIPCIÓ
Construcció senzilla de dimensions limitades feta aprofitant el desnivell en el terreny. Les parets són de pedra
seca, al sostre hi observem uns troncs d’arbre, alguns de malmesos i alguns de recentment col•locats, fent de
bigues per suportar el pes o bé com a apuntalament de les parets. El terra de la barraca és el mateix sòl.

PROTECCIÓ FÍSICA

Inexistent.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
L’estructura de parets de pedra seca es troba en bones condicions. Per el contrari, alguns dels troncs que
suporten el sostre estan molt malmesos, per això s’observa la introducció de nous per substituir-ne els antics que
malgrat no treballar, no han estat retirats.
Trobem en la paret d’entrada presència de vegetació diversa.
MESURES PROPOSADES
Conservació de l'element. Desbrossament de la vegetació de l’entorn.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A

DATA DE VALORACIÓ

19/04/2009

Barraca de la Font de l'Alau

32

ZONA

La Capellada

SITUACIÓ

Paratge La Bruta a la Serra dels Àngels. Vora el torrent de l'Infern i molt a prop de la font de
l'Alau.

X 490530

Y 4650153

Z 144

ÈPOCA

1931

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

En desús.

PROPIETAT

Privada

TIPOLOGIA

Barraca de vinya

REF. CADASTRAL

17054A010000570000GM

RÈGIM DEL SÒL

SNU PN

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
PEIN les Gavarres.

DESCRIPCIÓ
Construcció de reduïdes dimensions però que ja podríem considerar edificació. A diferència de les altres dues
barraques de vinyes catalogades, es tracta d’una edificació aïllada de planta rectangular amb parets de pedra i
sostre de volta de canó. L’obertura d’accés a l’interior és estreta i allargada i la paret on es troba aquesta ha
estat arrebossada, segurament amb morter de calç.
Situada al costat de la barraca es troba la Font de l’Alau (veure fitxa 140).

PROTECCIÓ FÍSICA

Inexistent.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Conservació de l’element.
Desbrossament de la vegetació present en el propi element i en l’entorn immediat.
Regularitat en les tasques de manteniment.

MESURES PROPOSADES
Conservació de l’element. Desbrossament de la vegetació present en el propi element i en l’entorn immediat.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A

DATA DE VALORACIÓ

19/04/2009

Església parroquial de Sant Feliu de Celrà
ZONA

Nucli antic

SITUACIÓ

Plaça de l'Església.

X 490101

ÈPOCA

Segles XII-XIII-XVIII

CATEGORIA

Religiós

ÚS ACTUAL

Religiós.

PROPIETAT

Privada

Y 4652731

33
Z 73

TIPOLOGIA

Església

REF. CADASTRAL

0127407DG9502N0001HF

RÈGIM DEL SÒL

SUC E

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà. PE del nucli antic

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
Proposta de BCIL.

DESCRIPCIÓ
Església parroquial. Esmentada des del segle X, l'edifici actual és una construcció d'estil barroc-neoclàssic, de la
segona meitat del segle XVIII i acabada l'any 1803. Com a vestigis del temple anterior, podem veure un
fragment de paret amb una finestra romànica a la façana de ponent i dues capelles gòtiques. La planta de
l'església és de creu llatina, d'una nau amb capelles laterals i absis poligonal. Destaca la portalada, monumental,
emmarcada en una doble columnata barroca, amb dos pinacles i una fornícula al nivell superior i, al capdamunt,
un gran rosetó motllurat. El campanar, de torre de planta quadrada, es dreça a l'esquerra de la façna principal.
Té la part superior aixamfranada i decorada amb columnes, amb una obertura de mig punt a cada cara i, al
capdamunt, una llanterna protegida amb una barana de pedra amb pinacles.
Surt esmentada el 1061, en un conveni entre els comtes Ramon Berenguer i Almodis i el vescomte Ponç Guerau,
i el 1064, en el testament d'en Ponç, preceptor de l'església de Girona. L'any 1088 el bisbe de Girona Berenguer
Guifré dóna l'església a la canònica gironina.
PROTECCIÓ FÍSICA

Interior visitable només en hores de culte.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. Oberta al culte.

MESURES PROPOSADES
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici.
Qualsevol intervenció que comporti intervenir en el subsòl ha d'estar sota supervisió arqueològica.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A

DATA DE VALORACIÓ

16/07/2009

Els Sants

34

ZONA

Muntanya del Congost

SITUACIÓ

Per arribar-hi cal pendre un camí que parteix de la C-66 i que ressegueix el Clot dels Sants. En
arribar a una bifurcació s'ha d'agafar el camí de l'esquerra i seguir directament per la torrentera
sobre la qual es troba l'oratori.

X 487922

Y 4652026

Z 77

ÈPOCA

1664

CATEGORIA

Religiós

ÚS ACTUAL

Religiós.

PROPIETAT

Privada

TIPOLOGIA

Oratori

REF. CADASTRAL

17054A003001210000GM

RÈGIM DEL SÒL

SNU PN

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
PEIN les Gavarres.

DESCRIPCIÓ
Es tracta d'un petit oratori de pedra, un exemple de religiositat popular consistent en la imatge en relleu de les
figures, de cos sencer, dels sants Sixt i Hou. Els sants es troben esculpits en relleu dins una petita fornícula. Als
laterals hi trobem la inscripció PERA FARER i MARIA MESTRE 1664, mentre que en la part superior s'hi llegeix
S.SIST 1694, S.TOU.
El culte a aquests dos sants és anterior al segle XIV. En aquest mateix segle tenien dedicat un altar dins l'església
parroquial. El 15 de juliol de 1588 es funda la confraria de sant Sixt i sant Hou i l'any 1664, 76 anys després, es
construeix aquest petit oratori en el seu honor, que fou reformat el 1694. La tradició ens diu que els dos sants
haurien estat víctimes de la persecució de Dioclecià l'any 303 d.C. i que els seus cossos haurien estat trobats al
segle XIII, per un camperol, en el lloc on es troba l'oratori.

PROTECCIÓ FÍSICA

Inexistent.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
L'oratori es conserva en bon estat, tot i que la vegetació és molt abundant i comença a cobrir-lo. Els arbres que
neixen just sobre l'oratori constitueixen un perill, ja que és molt frequent en aquesta zona que caiguin i aixequin
el terreny amb les arrels.

MESURES PROPOSADES
Caldria un desbrossament de l'espai al voltant de l'oratori per tal de garantir-ne la conservació i l'accés.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A, H

DATA DE VALORACIÓ

05/01/2007

Conjunt de l'antic camp d'aviació
X 490236

35

ZONA

Pla de Celrà

SITUACIÓ

El límit oest de l'aeròdrom coincidia amb el camí de la Tina. El límit nord-est coincideix amb el
mas la Cànova (dins del terme municipal de Bordils) i el límit sud-est coincidia amb l'angle nordest del polígon industrial. Els refugis i el polvorí es trobaven distribuits a tocar dels marges del
camp d'aviació.

ÈPOCA

1936-39

CATEGORIA

Militar

ÚS ACTUAL

Solars avui ocupats per diverses plantacions agrícoles. Algunes edificacions obertes al públic.

PROPIETAT

Privada

TIPOLOGIA

Y 4653908

Z 50

Aeròdrom

REF. CADASTRAL

Varies

RÈGIM DEL SÒL

SNU AP/HP

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

DESCRIPCIÓ
L'extensa plana que ocupa el nord del municipi de Celrà, entre la sèquia Vinyals i el Ter, va ser utilitzada durant
la guerra civil espanyola com un camp d'aviació militar. Avui els terrenys tornen a ser explotats agrícolament,
però romanen tot un seguit d'estructures del camp d'aviació disperses pel que fou el seu perímetre. Es tracta,
concretament, d'un pont d'accés que travessa la sèquia Vinyals, set refugis subterranis i un polvorí reconeixibles
per la seva estructura massissa de formigó. Llevat de les que es troben al costat de la Canova (Bordils), la resta
de les estructures conservades pertanyen al terme municipal de Celrà.
L'aeròdrom de Celrà va ser fet per defensar dels atacs per mar i aire de les tropes franquistes sobre la costa
gironina i el pont del tren de Colera. Va ser la base més important d'avions Katiusca de Catalunya, usats per
bombardejar l'enemic en el front d'Aragó, Mallorca i, més tard, la Catalunya ocupada pels franquistes.
En el transcurs de la guerra va patir fins a deu bombardeigs. Al 1940 els terrenys van ser retornats als seus
propietaris.
PROTECCIÓ FÍSICA

Algunes de les edificacions són obertes en determinats períodes.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo.

MESURES PROPOSADES
Manteniment continuat de les edificacions restants.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A, H

DATA DE VALORACIÓ

20/07/2009

Fites del terme municipal
ZONA

Perímetre del límit del terme municipal

SITUACIÓ

Varies

ÈPOCA

Desconeguda

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Fites de terme

PROPIETAT

Varies

36
X

Y

Z

TIPOLOGIA

Fites de terme

REF. CADASTRAL

Varies

RÈGIM DEL SÒL

Varies

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
PEIN les Gavarres.

DESCRIPCIÓ
Les fites entre Celrà i Juià són com les en la fotografia, de formes rectangulars, picades i carenades i amb la
inscripció dels municipis.
Les fites entre Celrà i Girona són de pedra de pissarra, sense cap inscripció. Estan clavades verticalment al terra i
són de difícil distinció amb les pedres de l’entorn.

PROTECCIÓ FÍSICA

Inexistent.

ESTAT DE CONSERVACIÓ

MESURES PROPOSADES
Conservació de l’element. Desbrossament de la vegetació present en l’entorn immediat.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A

DATA DE VALORACIÓ

El Padró

37

ZONA

El Padró. A l'est del Nucli Antic.

SITUACIÓ

En la travessera Germans Sàbat. El basament es conserva en el seu lloc original dins del jardí
d'una casa en el número 13 del mateix carrer. La llosa superior es troba sobre un nou basament
just a l'altre costat del carrer, en un camp al costat d'un petit camí que porta a la torre Desvern.
Les coordenades UTM i la situació en el plànol són del nou basament amb la llosa.

X 490505

Y 4652576

Z 114

ÈPOCA

Desconeguda

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

En desús.

PROPIETAT

Privada

TIPOLOGIA

Altaret

REF. CADASTRAL

0424615DG9502S0001UX

RÈGIM DEL SÒL

SUC PEMU1 5c

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

DESCRIPCIÓ
Es tracta d'un petit altaret format per un basament de pedra que hauria sostingut una llosa planera al
capdamunt. Avui en dia el basament segueix en el seu lloc original (ara integrat dins del jardí d'una casa) però la
llosa que fa de taula ha estat traslladada a l'altre costat del carrer i reposa sobre un basament nou.
El basament original és fet amb blocs de mides diferents lligats amb morter de calç. Els blocs més grossos estan
treballats i tenen forma de carreus de mides diferents.
No es té noticia de l'antiguitat d'aquest element, però cal constatar el paral·lel en altres poblacions on trobem
indrets anomenats "el Padró", on sempre coincideix amb un lloc enlairat respecte al nucli habitat.

PROTECCIÓ FÍSICA

El basament es troba dins d'una finca tancada.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Ambdós elements (base i coronament) es troben en bon estat, tot i que separats.

MESURES PROPOSADES
Conservació de l'element. Manteniment continuat de les dues parts.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A

DATA DE VALORACIÓ

03/02/2007

Monòlit franquista

38

ZONA

El Congost

SITUACIÓ

Al marge de la carretera C-66, agafant el trencant a l’àrea de descans davant la benzinera situada
al peu de la muntanya del Congost. Recentment moguda, per les obres d’aquesta zona i col·locat
entre quatre arbres.

X 488940

Y 4652845

Z 61

ÈPOCA

Segle XX

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

-

PROPIETAT

Públic

TIPOLOGIA

Monument

REF. CADASTRAL

17054A002000790000GM

RÈGIM DEL SÒL

SNU AP

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

DESCRIPCIÓ
Monòlit de pedra numulítica. Va ser aixecat en memòria d'alguns caiguts del bàndol franquista en esclatar la
guerra civil. El monòlit és de secció quadrada amb un coronament piramidal. Al capdamunt queden les restes del
que segurament hauria estat una creu de ferro. En la cara de ponent es troba gravat, de dalt a baix, el que
segueix: CAÍDOS POR DIOS Y POR LA PATRIA 14 DE AGOSTO 1936. A la part del mig un escut amb creu central
envoltat per la llegenda CABALLEROS DE ESPAÑA. A la part baixa el nom dels difunts a qui es va dedicar el
monòlit seguit de la paraula ¡PRESENTES!.
És de suposar que el monòlit va ser erigit en acabar la guerra civil i no el 1936, data que fa referència al moment
de la mort dels que apareixen esmentats.

PROTECCIÓ FÍSICA

Inexistent.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
La creu de coronament ha desaparegut però la pedra es troba en bones condicions.

MESURES PROPOSADES
Conservació de l'element. Manteniment periòdic d'aquest.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A

DATA DE VALORACIÓ

10/07/2009

Mines Victòria

39

ZONA

Olivet d'en Ros

SITUACIÓ

La mina es troba en la vessant sud de la muntanya coneguda com l’olivet del Ros. El límit nord és
aquesta muntanya, al sud és el torrent de Campmany o de les mines, a l’est per la muntanya
Erola i a l’oest per la muntanya de les Vinyes.
Tant les coordenades UTM com la imatge corresponen al carregador.

X 488036

Y 4651386

ÈPOCA

Segles XIX-XX

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

En desús.

PROPIETAT

Privada

TIPOLOGIA

Mines

REF. CADASTRAL

Varies

RÈGIM DEL SÒL

SNU PN

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
PEIN les Gavarres.

Z 127

DESCRIPCIÓ
Aquesta mina fou inscrita l'any 1892, juntament amb les mines "Niño Jesús". Aquestes dues mines són les
úniques que es van explotar del total de quinze mines inscrites. Les mines van ser explotades fins l'any 1918 en
què es tanquen definitivament.
Està formada per un conjunt d’onze galeries de les quals només set són galeries d’on s’extreia mineral, les altres
s’abandonaren perquè no s’hi va trobar cap veta de mineral. La més llarga té uns 160 metres. Diverses galeries
es comuniquen entre elles per pous verticals, ja que estan a diferents nivells. En aquesta mina no existien
tobogans i per extreure el mineral de l’interior feien servir vagonetes que circulaven sobre unes vies i que eren
empeses pels miners. Un cop a fora, aquestes vagonetes arribaren fins al carregador i d’aquest al ferrocarril
mitjançant el tramvia aeri.

PROTECCIÓ FÍSICA

Alguna de les galeries es troba tancada per una reixa.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Actualment queden les galeries excavades per a l’extracció del mineral de ferro i restes dels basaments on
s’ancoraven els cavallets del tramvia aeri que transportava el mineral extret fins a l’estació del ferrocarril.

MESURES PROPOSADES
Desbrossament a l'entorn dels carregadors. Senyalització i/o tancament de zones perilloses. Manteniment del
rètols indicadors.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A, H

DATA DE VALORACIÓ

12/01/2007

Mines del Nen Jesús

40

ZONA

Els Bacs

SITUACIÓ

Limiten al nord amb el torrent de Mavalls, al sud per la muntanya de la Simona, a l'oest pel
torrent de Mavalls i a l'est pel torrent de les Deveses.
Les galeries es troben totes a la part dreta de la riera de Mavalls, a la zona del Bac de Medinyà.
Tant les coordenades UTM com la imatge corresponen al carregador.

X 489586

Y 4650518

ÈPOCA

Segle XX

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

En desús.

PROPIETAT

Privada

TIPOLOGIA

Mines

REF. CADASTRAL

Varies

RÈGIM DEL SÒL

SNU PN

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
PEIN les Gavarres.

Z 200

DESCRIPCIÓ
Explotació minera de ferro que va funcionar entre 1892 i les primeries del segle XX.
Està formada per un conjunt de galeries, que foraden per complet la vessant nord de la muntanya. S’han trobat
23 galeries obertes, de les quals 15 són suficientment profundes per haver servit per extreure mineral. Totes
estan situades a diferents nivells i, llevat d’unes poques que es comuniques per pous verticals o esglaons, la
majoria són independents. Estan compostes d’una galeria principal de la qual en surten d’altres de laterals que
seguien les vetes de mineral fins esgotar-lo. La galeria més llarga té uns 105 metres.
En aquesta mina el carregador es troba a una distància considerable de les galeries i a un nivell inferior. Per tal
de transportar el mineral, es van construir 6 rases que comuniquen els diferents camins que hi ha a la muntanya.
Servien de tobogans on es tirava el mineral fins arribar a un nivell inferior, on era més fàcil dur-lo al carregador.
El carregador és una construcció d’obra de 13m de llarg per 5 d’alt on hi ha tres forats que servien de boques de
càrrega. Per la cara sud de la paret hi tiraven el mineral, que queia directament a les vagonetes situades a nord.
PROTECCIÓ FÍSICA

Alguna de les galeries es troba tancada per una reixa.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
De la mina, força malmesa degut a l’espoli de molts dels seus elements, avui en resta el gran mur de contenció
on hi ha les boques de sortida i arribada de les vagonetes així com diverses estructures annexes. També hi ha
restes de les conduccions d'aigua, de rajol, mig ocultes per l'espessa vegetació que deu amagar altres restes de
l’explotació. Es conserven moltes de les galeries excavades i també algunes boques de galeries començades i no
acabades.
MESURES PROPOSADES
Desbrossament a l'entorn dels carregadors. Senyalització i/o tancament de zones perilloses. Manteniment del
rètols indicadors.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A, H

DATA DE VALORACIÓ

11/01/2007

Mina de barita de Celrà

41

ZONA

Nord de la Muntanya de Cabrera

SITUACIÓ

Tant les coordenades UTM com la imatge corresponen a la excavació situada al torrent el Fondo,
prop de Can Corney. Trobem l’altre excavació al sud-est de la primera a uns 250 metres.

X 489216

Y 4651919

ÈPOCA

Desconeguda

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

En desús.

PROPIETAT

Privada

TIPOLOGIA

Mines

REF. CADASTRAL

Varies

RÈGIM DEL SÒL

SNU PN

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
PEIN les Gavarres.

Z 150

DESCRIPCIÓ
Mostres d’evidències d’unes possibles explotacions de barita al sud-oest del municipi. S’han localitzat en diferents
punts indicis de petites excavacions de les quals se n’extreia barita.

PROTECCIÓ FÍSICA

Inexistent.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
L’únic que resta d’aquestes activitats són les obertures no naturals deixades en la pedra de la muntanya.

MESURES PROPOSADES
Caldria un estudi acurat de l'entorn per tal de descobrir el verdader abast d’aquestes explotacions i determinar el
grau d’importància d’aquestes.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A, H

DATA DE VALORACIÓ

31/07/2009

Mina d'aigua de can Veray

42

ZONA

Vall de Reixach. Veïnat de Can Veray.

SITUACIÓ

Sobre el torrent de can Veray, al marge dret del camí de Can Clar de Mas

X 489088

Y 4651760

ÈPOCA

Desconeguda

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Gran part es troba en desús.

PROPIETAT

Privada

Z 22

TIPOLOGIA

Mina d'aigua

REF. CADASTRAL

17054A006000040000GA

RÈGIM DEL SÒL

SNU PN

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
PEIN les Gavarres.

DESCRIPCIÓ
Aquesta mina, situada sobre el torrent de Can Veray, és encara utilitzada per un dels propietaris de la casa. La
mina comença a mig torrent, uns 560 metres més amunt de can Veray. En el seu punt d'inici hi ha una caseta de
pedra recentment arreglada pel propietari. D'aquesta caseta parteix una canalització aixecada en pedra seca i
que discorre paral·lela al torrent.

PROTECCIÓ FÍSICA

Inexistent.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
La caseta ubicada en l'inici de la mina ha estat restaurada pel propietari recentment. L'estat de conservació del
canal varia al llarg del seu recorregut, en alguns llocs les pedres han saltat per l'acció de les arrels o per
esllavissades del terreny.

MESURES PROPOSADES
Desbrossament de l'element en si i de l'entorn immediat.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A, H

DATA DE VALORACIÓ

13/06/2007

Mina d'aigua de la Torre Desvern
X 490326

43

ZONA

Al sud-est del Nucli Antic

SITUACIÓ

Trobem una de les entrades a tocar d'un camí darrera unes cases, a uns 6 metres al nord-oest de
la torre Desvern.

Y 4652468

Z 95

ÈPOCA

Desconeguda

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

En desús.

PROPIETAT

Privada

TIPOLOGIA

Mina d'aigua

REF. CADASTRAL

0424614DG9502S0001ZX

RÈGIM DEL SÒL

SUC

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

DESCRIPCIÓ
Conducció subterrània d'aigua que abastia la Torre Desbac. Una de les seves entrades, conservada al peu del turó
on es dreça la torre, està protegida amb unes lloses de pedra clavades verticalment, en una de les quals hi ha
gravada una creu de Malta i unes inicials. Aquesta entrada és coberta amb una petita volta de pedra.

PROTECCIÓ FÍSICA

Inexistent.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Tan sols s'ha pogut valorar una de les entrades d'aquesta mina que es conserva en prou bon estat tot i que s'ha
perdut alguna de les pedres de l'entrada.

MESURES PROPOSADES
Cal tenir en compte la presència d'aquesta entrada vora un camí. Qualsevol ampliació d'aquest camí podria
afectar aquesta entrada de la mina.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A

DATA DE VALORACIÓ

03/02/2007

Mina de Can Cors

44

ZONA

Vall de Reixach

SITUACIÓ

Sobre el torrent Vermell o d'Orriols, vora el mas Galter es troba una de les boques, a la que
corresponen les coordenades i la imatge.

X 489747

Y 4652396

Z 88

ÈPOCA

Segle XVIII

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

En desús.

PROPIETAT

Privada

TIPOLOGIA

Mina d'aigua

REF. CADASTRAL

17054A004000390000GI

RÈGIM DEL SÒL

SNU RP

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

DESCRIPCIÓ
Conducció soterrada que abastia d'aigua la propietat de can Cors. Construïda al segle XVIII, s'alimentava dels
cursos d'aigua provinents de les properes Gavarres. Actualment se'n pot veure encara alguna entrada.
Sobre el torrent Vermell, vora can Galter, es pot veure una entrada de la mina. Aquesta és enmarcada per
carreus de pedra ben tallats, dos en cada brancal i un que fa de llinda. Al peu d'aquesta entrada hi ha una llosa
fina de pedra posada en vertical. Des d'aquesta entrada es pot apreciar com és feta la mina, excavada en el
subsòl i coberta amb volta de rajol.
Una segona entrada la trobem on hi hauria hagut la resclosa de la mina, just al sud d'un petit pont sobre el
torrent Vermell en el camí que porta desde Can Camps a la bòbila d'en Tomàs. Aquesta entrada es troba molt
amagada per la vegetació, però es pot apreciar una obertura allindada amb obra de rajol a l'interior.

PROTECCIÓ FÍSICA

Porta d'accés als conductes.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Tan sols s'han pogut valorar dues entrades de la mina, que es troben en prou bon estat tot i que una d'elles és
molt amagada per la vegetació. Es desconeix l'estat de la mina al llarg de tot el seu recorregut.

MESURES PROPOSADES
Conservació d’elements destacables.
Desbrossament de la vegetació de l’entorn de les entrades.
Tancament de les boques d’entrada per evitar entrades no permeses.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A

DATA DE VALORACIÓ

22/07/2009

Safareig públic

45

ZONA

Pla de Celrà

SITUACIÓ

Nord de la Sèquia Vinyals. A l'est de la depuradora municipal.

X 489850

ÈPOCA

Principis segle XX

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

En desús.

PROPIETAT

Privada

Y 4653816

Z 48

TIPOLOGIA

Safareig

REF. CADASTRAL

17054A001001860000GW

RÈGIM DEL SÒL

SNU AP

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

DESCRIPCIÓ
Safareig públic construït per l’ajuntament a principis del segle passat. Va ésser molt popular en els seus inicis
però va anar perdent popularitat fins els anys 60 en què va quedar en desús.
Ha estat recentment restaurat per l’Ajuntament de Celrà i se l’hi ha construït un porxo que el cobreix de pilars
ceràmics i teulada inclinada de bigues de fusta i teules àrabs.

PROTECCIÓ FÍSICA

Inexistent.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. Recentment restaurat.

MESURES PROPOSADES
Conservació de l'element. Evitar projectes d'actuació que modifiquin excessivament el caràcter de l'element.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A

DATA DE VALORACIÓ

07/09/2009

Mina i safareig de Can Reixach
ZONA

Veïnat el Mas Serra

SITUACIÓ

Al sud de can Reixach.

ÈPOCA

Desconeguda.

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

En desús.

PROPIETAT

Privada

X 489910

46
Y 4652172

Z 117

TIPOLOGIA

Mina d'aigua / safareig

REF. CADASTRAL

17054A004000450000GS

RÈGIM DEL SÒL

SNU RP

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

DESCRIPCIÓ
Al sud de Can Reixach es troba un safareig abandonat en una antiga horta. És en aquest safareig on desemboca
la mina de can Reixach. De l'estructura de la mina no en resta cap part visible, ja que les entrades es troben
cobertes per la malesa.
El safareig és de planta rectangular, fet de pedra i rajol. La part usada per a fregar la roba és de pedres ben
tallades amb pendent vers l'interior del safareig i una motllura en l'extrem interior.

PROTECCIÓ FÍSICA

Inexistent.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Regular. Tan sols s'ha pogut valorar l'estat del safareig on desemboca la mina. Aquest es troba abandonat i
totalment ocupat per la vegetació.

MESURES PROPOSADES
Incentivar al màxim la voluntat del propietari d'arreglar i netjar el safareig i la mina.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A

DATA DE VALORACIÓ

22/07/2009

Rajoleria de Can Veray

47

ZONA

Vall de Reixach. Veïnat de Can Veray

SITUACIÓ

Al marge esquerra del camí d'accés a una de les particions de Can Veray.

X 489366

Y 4652321

ÈPOCA

Finals del segle XVIII

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

En desús.

PROPIETAT

Privada

Z 123

TIPOLOGIA

Forn

REF. CADASTRAL

17054A003000220000GT

RÈGIM DEL SÒL

SNU RP

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

DESCRIPCIÓ
Prop de la masia de can Veray, al costat del camí que porta als antics porxos i pallisses, es troben les restes
d'aquest forn de rajols del qual se'n conserven referències de finals del XVIII i inicis del XIX.
D'aquesta rajoleria s'hauria conservat l'arc de la boca del forn.

PROTECCIÓ FÍSICA

Porta d'accés al camí d'entrada a la propietat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Regular. Del conjunt tan sols se'n conserven l'arc de la boca del forn i el mur superior, aquests però, en bon estat.

MESURES PROPOSADES
Conservació de l'element. Evitar la pèrdua per la manca de manteniment.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A

DATA DE VALORACIÓ

31/07/2009

Forn de calç de can Taverner
X 490929

48

ZONA

Vall de Palagret

SITUACIÓ

Dins el paratge de Les Tries. Al nord-est de Can Taverner Petit i al nord-oest de Can Gich.

Y 4652256

ÈPOCA

Segle XIX

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

En desús.

PROPIETAT

Privada

TIPOLOGIA

Forn de calç

REF. CADASTRAL

-

RÈGIM DEL SÒL

SNU PN

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

Z 78

DESCRIPCIÓ
Forn de calç ubicat a la propietat de can Taverner, a la zona de la riera de Palagret. És una obra del segle XIX que
conserva força bé la seva estructura i on es poden apreciar perfectament l'entrada, la cambra de cuita i la
xemeneia. El seu entorn es conserva ben arranjat gràcies a la recent adequació de l'ajuntament.
La part construïda és feta amb pedra de petit tamany tan sols desbastada i lligada amb morter de calç.
L'obertura pel foc és d'arc molt rebaixat i en plec de llibre. A banda i banda d'aquesta obertura arrenquen dos
murs en diagonals oposades que haurien sostingut la coberta de la zona de treball per on s'alimentava el forn.
El forn va estar en funcionament durant pocs anys de la dècada de 1940 i rapidament va ser tancat degut a la
competència de les noves empreses productores de calç que es van establir aleshores a Girona.

PROTECCIÓ FÍSICA

Inexistent.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Regular. Es conserven parts importants dels murs estructurals però la coberta ha desaparegut.

MESURES PROPOSADES
Calen feines de manteniment: neteja de l'entorn i eliminació de les plantes i heures que creixen sobre els murs.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A, H

DATA DE VALORACIÓ

04/12/2006

Forn d'en Prim

49

ZONA

Vall d'Aguiló. El Mas Valls

SITUACIÓ

Per arribar-hi cal agafar el trencall que va a parar al Mas Serra, pel camí de can Clè. Cal passar la
riera i pujar pel camí de Mavalls. Llavors, agafar el trencall a l'esquerra, a 50 metres.

X 490281

Y 4651834

Z 112

ÈPOCA

Segle XIX-XX

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

En desús.

PROPIETAT

Privada

TIPOLOGIA

Forn de calç

REF. CADASTRAL

17054A005000820000GX

RÈGIM DEL SÒL

SNU PN

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà
PEIN les Gavarres.

DESCRIPCIÓ
Forn de calç ubicat a tocar de can Prim. El forn encara conserva la pràctica totalitat de les seves estructures, però
el seu estat de conservació és molt dolent, amb nombroses esquerdes i un enrunament incipient. Tant l'interior
com l'exterior són dificilment visibles degut a la malesa que el cobreix. Malgrat tot, una mirada a l'interior permet
encara copsar la seva estructura cònica.
Els Prim no es troben documentats fins el 1497, quan apareixen en un fogatge. Les terres que ocupava el mas
eren domini directe del castell d'Aguiló o Castell de Celrà.

PROTECCIÓ FÍSICA

Inexistent.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Dolent. El forn té nombroses esquerdes i un enrunament inicipient. A més, es troba cobert de malesa, les plantes
creixen sobre els murs i n'afecten la consistència.

MESURES PROPOSADES
Cal desbrossar, netejar i consolidar l'element.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A

DATA DE VALORACIÓ

27/12/2006

Forn de calç de Can Gic

50

ZONA

Vall de Palagret

SITUACIÓ

Dins del paratge de les Tries. Al pati de can Gic. El forn es troba entre el jardí de can Gich i el
camí que passa pel costat de la casa. L'interior tan sols és abastable des de dins de la casa.

X 490976

Y 4652168

Z 85

ÈPOCA

Desconeguda

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

En desús.

PROPIETAT

Privada

TIPOLOGIA

Forn de calç

REF. CADASTRAL

17054A005000920000GH

RÈGIM DEL SÒL

SNU PN

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà

DESCRIPCIÓ
Forn de calç molt semblant al forn veí de can Taverner. Des de l'exterior de la casa de can Gic, i enfilant-se en un
marge, es pot accedir a la part superior del forn, de planta circular.

PROTECCIÓ FÍSICA

Protecció exterior inexistent.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
L'estructura pot estar ben conservada. Actualment es troba totalment colmatat amb tota mena de materials de
rebuig.

MESURES PROPOSADES
Desbrossament de l'entorn i consolidació de les restes.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A

DATA DE VALORACIÓ

13/06/2007

Forn de calç del Mas Garriga i Basses
ZONA

Bosc de la Pedrera d'en Taverner

SITUACIÓ

Dins d'una zona boscosa entre la riera de Palagret i el mas Garriga.

X 491750

ÈPOCA

Segle XIX

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

En desús.

PROPIETAT

Privada

51

Y 4652350

Z 100

TIPOLOGIA

Forn de calç

REF. CADASTRAL

17094A005000280000SB

RÈGIM DEL SÒL

SU V

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

DESCRIPCIÓ
Antic forn de calç situat en una de les primeres elevacions de les Gavarres, a llevant del terme municipal. Es
conserva en relatiu bon estat l'estructura principal, amb la boca, la cambra de cocció i part de la xemeneia, però
té diverses parts, especialment les més perifèriques, mig enrunades. El forn tenia forma cònica, amb uns quatre
metres d'alçada.
A l'interior hi ha zones on les pedres del parament han desaparegut i això fa que en aquests llocs el parament
quedi "penjat" sobre els forats apareguts. La part baixa del forn és excavada a la roca, sense paredat. La porta és
lleugerament arquejada, en plec de llibre.

PROTECCIÓ FÍSICA

Inexistent.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. S'hi ha fet algunes tasques de consolidació.

MESURES PROPOSADES
Cal manteniment: neteja de brossa de l'entorn. Eliminar les plantes i heures que neixen sobre els murs.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A, H

DATA DE VALORACIÓ

04/12/2006

Rajoleria del Mas Garriga

52

ZONA

Bosc de la Pedrera d'en Taverner

SITUACIÓ

Dins una zona boscosa al sud-est del Mas Garriga.

X 491900

ÈPOCA

Segle XIX

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

En desús.

PROPIETAT

Privada

Y 4652350

Z 100

TIPOLOGIA

Forn rajols / terrissa

REF. CADASTRAL

2124601DG9522S0001RU

RÈGIM DEL SÒL

SNU V

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

DESCRIPCIÓ
Restes d'un forn de terrissa del segle XIX, dedicat a la fabricació de teules i rajols, ubicat a la propietat de can
Garriga, a llevant del terme, molt a prop del pla.
El parament és de blocs poligonals desbastats amb pedres de mida petita i trossos de teula i rajol omplint els
espais entre les pedres més grans, tot lligat amb morter de calç. En els muntants de les boques i a les
cantonades s'han usat blocs més ben carejats. Les dues boques són d'arc rebaixat fet amb lloses posades en plec
de llibre. A l'interior es conserven les parets en rajol.
Al costat es conserva la bassa.

PROTECCIÓ FÍSICA

Inexistent.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Regular. Algunes parets es veuen afectades per les arrels dels arbres propers.

MESURES PROPOSADES
Cal neteja de l'entorn. La neteja de l'interior podria permetre la localització de la graella. Cal eliminar les plantes
sobre els murs, inclòs un arbre que ha fet decantar una de les parets.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A, H

DATA DE VALORACIÓ

04/12/2006

Celler d'en Bosch

53

ZONA

Veïnat de Can Rafart

SITUACIÓ

En plena muntanya al sud del municipi. Al sud-est de la font de Can Rafart.

X 489626

Y 4649274

ÈPOCA

Desconeguda

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

En desús.

PROPIETAT

Privada

Z 266

TIPOLOGIA

Trull / premsa

REF. CADASTRAL

17054A009000570000GU

RÈGIM DEL SÒL

SNU PN

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
PEIN les Gavarres.

DESCRIPCIÓ
Es tracta d'un edifici de planta quadrangular construït en el pendent de la muntanya. Actualment es troba molt
enrunat. És fet amb lloses de pedra local. A la part baixa, a tocar del camí, hi ha una obertura força grossa,
quadrangular i acabada en plec de llibre. A l'interior sembla haver-hi restes d'una mola. Tot i que l'edifici es
troba emboscat i farcit per la runa de la coberta caiguda, es pot intuïr que funcionava a dos nivells.

PROTECCIÓ FÍSICA

Inexistent.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Dolent. Es conserven les parets portants però el sostre es troba caigut.

MESURES PROPOSADES
Desbrossament de l'element en si i de l'entorn immediat.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A, H

DATA DE VALORACIÓ

03/02/2007

Molí de Masvalls

54

ZONA

Vall d'Aguiló. El Mas Valls

SITUACIÓ

Al costat esquerre de la riera de Mavalls, entre el castell de Mas Serra (al nord) i can Cle (al sud).

X 490226

Y 4651984

Z 92

ÈPOCA

Desconeguda

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial.

PROPIETAT

Privada

TIPOLOGIA

Molí

REF. CADASTRAL

000600400DG95A0001ZU

RÈGIM DEL SÒL

SNU RP

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

DESCRIPCIÓ
L'edifici del molí és avui un habitatge que hauria reformat considerablement l'edifici original. La bassa es
conserva en prou bon estat.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. En ús.

MESURES PROPOSADES
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B, E

DATA DE VALORACIÓ

03/02/2007

Camí dels Molins / Molins del riu Ter
X 489131

55

ZONA

Pla de Celrà

SITUACIÓ

A tocar del riu Ter, entre la riba i el camí dels molins, al nord-oest del polígon industrial.

Y 4653901

ÈPOCA

Medieval (?)

CATEGORIA

Jaciment arqueològic

ÚS ACTUAL

En desús.

PROPIETAT

Pública

TIPOLOGIA

Molí

REF. CADASTRAL

-

RÈGIM DEL SÒL

SNU HP

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

Z 48

DESCRIPCIÓ
Jaciment situat prop del Ter, concretament dins les parcel·les P2 32, P2 33 i P2 34 de Celrà. Es tracta de les
restes d'un edifici descobert en una superfície de 32,67 metres quadrats d'espai interior. Les excavacions
recentment realitzades varen localitzar quatre parets mestres, corresponents a les façanes de migdia i de ponent
i a una compartimentació interna. També va ser possible trobar la porta d'accés, amb un graó. A l'interior es
troba un paviment fet amb rierencs lligats amb morter. L'excavació, però, no va permetre una datació de l'edifici.
Hi ha evidències documentals de l'existència de dos monars (el de Salfors i el de Cabra o Santa Tecla) on es
localitzaven diversos molins. Un d'ells va ser reconstruït al segle XVIII.

PROTECCIÓ FÍSICA

Inexistent.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Regular. La vegetació cobreix parcialment el jaciment.

MESURES PROPOSADES
Acabar l'excavació arqueològica iniciada, consolidar els murs i neteja regular de la vegetació intrusiva.
Control arqueològic en qualsevol afectació que s'hagi de fer en aquest lloc. Qualsevol permís d'obra ha d'anar
condicionat a un informe arqueològic previ que determini la possible afectació del jaciment.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A, H

DATA DE VALORACIÓ

05/01/2007

Molí d'Eiffel

56

ZONA

A l'oest del conjunt de la Fàbrica

SITUACIÓ

Carretera de Juià 19.

ÈPOCA

1912

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Molí.

PROPIETAT

Privada

X 489280

Y 4652964

Z 64

TIPOLOGIA

Molí

REF. CADASTRAL

9329105DG8592N0001TG

RÈGIM DEL SÒL

SUC 2c

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

DESCRIPCIÓ
Molí metàl•lic construït a principis de segle.
Després d’una tempesta, les aspes varen quedar malmeses per el moviment de les fulles de l’arbre del costat. Es
restaurà recentment i a dia d’avui el molí és encara en ús i extreu aigua per al regadiu dels horts de la finca.

PROTECCIÓ FÍSICA

Inexistent.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. Recentment restaurat. En ús.

MESURES PROPOSADES
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'element.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A

DATA DE VALORACIÓ

07/09/2009

Molí d'en Banyes

57

ZONA

Muntanya de Castell

SITUACIÓ

Entre la muntanya de Castell i la muntanya de les Alzinetes, vora el marge esquerra de la riera de
Palagret.

X 490852

Y 4650831

Z 105

ÈPOCA

Desconeguda

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

En desús.

PROPIETAT

Privada

TIPOLOGIA

Molí

REF. CADASTRAL

17054A009000040000GP

RÈGIM DEL SÒL

SNU PV

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
PEIN de les Gavarres.

DESCRIPCIÓ

PROTECCIÓ FÍSICA

Inexistent.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Dolent, però encara es conserven parts destacables de la paret de la presa com també resta gairebé intacte una
de les arcades d’entrada. L’altra s’ha enfonsat.

MESURES PROPOSADES
Una neteja de les plantes i troncs presents en el sector permetria una millor visió del molí.
Caldrien tasques de manteniment i consolidació de lo existent.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A, H

DATA DE VALORACIÓ

20/12/2008

Camí de la Font Musquera

58

ZONA

Bosc de la Pedrera d'en Taverner

SITUACIÓ

Al marge del camí que porta actualment a la font Musquera desde el mas Garriga. El camí vell
queda a una cota una mica més baixa que el camí actual.

X 491569

Y 4652395

ÈPOCA

Desconeguda

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

En desús.

PROPIETAT

Privada

TIPOLOGIA

Camí

REF. CADASTRAL

-

RÈGIM DEL SÒL

SNU PN

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

Z 109

DESCRIPCIÓ
Restes d'un possible camí avui en desús. Aquest camí s'ha detectat parcialment al costat del camí actual que
porta del mas Garriga a la font Musquera. Es tractaria d'un camí perpendicular al pendent amb un mur de
contenció que li serveix alhora de delimitació. El camí es trobaria avui totalment ocupat per la vegetació i
puntualment cobert per sediments vinguts de cotes superiors.

PROTECCIÓ FÍSICA

Inexistent.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
El camí es troba totalment emboscat. No es pot seguir el seu traçat més enllà d'unes poques desenes de metres.

MESURES PROPOSADES
Debrossament de la vegetació.

NIVELL DE PROTECCIÓ

H

DATA DE VALORACIÓ

04/12/2006

Camí del Torrent de l'Infern

59

ZONA

La Capellana

SITUACIÓ

Tram de camí situat entre la Capellana i la muntanya de Goda, en un indret pròxim a la riera de
Palagret. A la serra dels Angels.

X 490706

Y 4650416

Z 125

ÈPOCA

Desconeguda

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

En desús.

PROPIETAT

Privada

TIPOLOGIA

Camí

REF. CADASTRAL

17054A010000610000GO

RÈGIM DEL SÒL

SNU PN

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
PEIN de les Gavarres.

DESCRIPCIÓ
Restes d'un camí avui en desús. Podem observar en la pedra el desgast que les rodes dels carros vàren provocar
en les pedres.

PROTECCIÓ FÍSICA

Inexistent.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Romanen en la pedra les evidències de la presència d’un camí. El desgast que el pas dels carros va provocar al
sòl petri és avui encara visible.

MESURES PROPOSADES
Una neteja de la superfície permetria observar amb major claretat la presència del camí.

NIVELL DE PROTECCIÓ

H

DATA DE VALORACIÓ

01/08/2009

Camí vell de Can Clar de Mas / Can Pagès
de les Pedres
ZONA

Vall de Reixach

SITUACIÓ

El camí delimita la propietat de can Pagès de les Pedres pel seu costat de ponent.

X 489618

Y 4652428

ÈPOCA

Medieval (?)

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Camí.

PROPIETAT

Privada

TIPOLOGIA

Camí

REF. CADASTRAL

Varies

RÈGIM DEL SÒL

SNU RP

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

60
Z 93

DESCRIPCIÓ
Tram de camí que pot conservar restes d'un empedrat, possiblement medieval. El camí limita per ponent la
propietat del mas Pagès de les Pedres. El traçat conservat és d'uns 100 metres, tot i que els indicis d'empedrat
són molt minsos i els trobem a la meitat de migdia.

PROTECCIÓ FÍSICA

Inexistent.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Dolent. L'acumulació de pedres treballes pot fer pensar que es tracta d'un camí, però no es conserva cap tram ni
indici sencer.

MESURES PROPOSADES
Desbrossament de l’enverdissat dels laterals del camí.
Control arqueològic en qualsevol afectació del sòl que s’hagi de fer en aquest lloc.

NIVELL DE PROTECCIÓ

H

DATA DE VALORACIÓ

22/07/2009

Carrer Maria Cristina

61

ZONA

Nucli antic

SITUACIÓ

C/ Maria Cristina, al costat sud-oest de l'esglèsia.

X 490125

ÈPOCA

Diversa

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Carrer.

PROPIETAT

Privada / pública

Y 4652694

TIPOLOGIA

Cases

REF. CADASTRAL

Varies

RÈGIM DEL SÒL

SUC

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà. PE del nucli antic

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

Z 76

DESCRIPCIÓ
Carrer d’estructura medieval que comunicava el centre urbà amb l’exterior. Obertures que mostren el seu procés
evolutiu, de planta baixa, planta i golfes (com les cases menestrals). Cases entremitgeres i de planta rectangular,
de portal a baix com a les masies. Els carreus de les obertures són ben treballats, però la resta de la façana és de
diferents materials: des de pedres atrapades amb morter, sense escairar ni polir, a arrebossats. Les necessitats
actuals es reflexen en unes façanes descontrolades: s'han obert nous forats, se n'han tapiat d'antics, s'han
transformat portals. Els ràfecs acostumen a ser de doble filera (rajols planers i teula girada).
Els elements característics més interessants del conjunt són dues finestres renaixentistes amb llinda plana,
guardapols i arrencaments cisellats amb cares d'expressió gotitzant. Cal destacar també de les cases: 2(ss.XVIXVII ) la llinda de motius florals ornamentals gòtics en la part central amb data de 1643; de la 4 (s.XVI) una orla
barroca cisellada en la part central i motllures diverses que emmarquen els laterals de l'obertura; la 6 data de
1861; la 7 té una finestra gòtica-renaixentista i una porta de 1762; i la 10 (1881), casa d'en Miquel Ferrer.
PROTECCIÓ FÍSICA

Inexistent.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo en general. Tots els habitatges en ús.

MESURES PROPOSADES
Condicionar qualsevol projecte de reforma a la conservació dels elements destacables.

NIVELL DE PROTECCIÓ

C, H

DATA DE VALORACIÓ

16/07/2009

Conjunt de cases menestrals / Carrer
Jacint Verdaguer
ZONA

Al sud del nucli antic. Al Coll de Nunell

SITUACIÓ

C/ Jacint Verdaguer 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

ÈPOCA

Segle XVIII

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial.

PROPIETAT

Privada

X 490080

62

Y 4652475

Z 91

TIPOLOGIA

Cases menestrals

REF. CADASTRAL

Varies

RÈGIM DEL SÒL

SUC 2C

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

DESCRIPCIÓ
Agrupació de cases en filera, de planta rectangular, teulat a dos vessants, planta baixa i pis. Fetes de pedra
sense treballar menys a les obertures que són de calcària i ben treballades. Obertures de llinda planera, fora de
les portes dels núms. 12 i 14 que han estat substituïdes per arcs rebaixats d'obra i remolinats. Cal dir que la
llinda planera de la casa núm. 10 té la inscripció: JUAN CALVO ME FECIT 1798. Les finestres tenen trencaigües
amb motllures senzilles i marc amb motllura a biaix, el mateix que a les portes. Les parts baixes són ventilades
per finestretes de dues peces en pedra d'arcs deprimits rectilinis. Cal ressaltar el ràfec de teules volades en tres
fileres aguantades per rasilles amb dibuixets de triangles de calç (Empordà) col·locats per vèrtex oposats.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. Totes han estat rehabilitades en els darrers anys i actualment es troben en ús.

MESURES PROPOSADES
Condicionar qualsevol projecte de reforma a la conservació dels elements destacables.

NIVELL DE PROTECCIÓ

C

DATA DE VALORACIÓ

14/07/2009

Ateneu

63

ZONA

Al nord-oest del nucli antic

SITUACIÓ

Plaça de l'Estatut s/n

ÈPOCA

1913

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Cultural.

PROPIETAT

Pública

X 490002

Y 4652920

TIPOLOGIA

Ateneu

REF. CADASTRAL

Varies

RÈGIM DEL SÒL

SUC E

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà.

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
Proposta de BCIL.

Z 64

DESCRIPCIÓ
L'edifici de l'Ateneu Celranenc va ser inaugurat l'any 1913. És una construcció de línies clarament modernistes,
distribuïda en dos cossos. El primer, de majors dimensions, és una gran sala d'una sola planta i golfes que s'obre
a l'exterior mitjançant una sèrie de finestrals allargassats a la façana, a banda i banda de la porta. Aquesta era
abans una gran obertura d'arc rebaixat, però reformes posteriors la van empetitir i hi van construir una tribuna
avançada a sobre, suportada amb dos pilars quadrangulars. La cornisa, inicialment amb un seguit de respiralls
allargassats i avui cega, té la forma d'una elegant línia corba. Adossat, hi ha l'edifici del bar, de menors
dimensions, que s'obre a l'exterior amb una porta i dos finestrals laterals encabits en un gran arc de punt rodó.
La segona planta, amb finestres quadrangulars, hi fou afegida més tard. El conjunt de l'Ateneu està lleugerament
enlairat i s'hi accedeix per unes escales que menen a una terrassa amb balustrada.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. Recentment restaurat. En ús.

MESURES PROPOSADES
Conservació d'elements destacables, especialment de la finestra gòtica.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A

DATA DE VALORACIÓ

14/07/2009

La Fàbrica Pagans

64

ZONA

La fàbrica

SITUACIÓ

Les edificacions ocupen tot el solar delimitat per la carretera de Juià, el carrer Industria, el carrer
de la fàbrica i el carrer de Joan Miró.

X 489622

ÈPOCA

1919

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Ajuntament, biblioteca, centre cultural i cívic,hotel d’entitats, radio, piscines, bar-local social.

PROPIETAT

Pública

TIPOLOGIA

Y 4652943

Z 65

Fàbrica

REF. CADASTRAL

9628102DG8592N0001KG

RÈGIM DEL SÒL

SUC E

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà.

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
Proposta de BCIL.

DESCRIPCIÓ
Complex industrial projectat per Isidre Bosch i Batallé i inaugurat l'any 1919. Conegut també com la Pagans, es
dedicava a la fabricació de tints per a adobar pells naturals, i fou un dels grans motors de la vida celranenca fins
que tancà, l'any 1971. Està format per un conjunt d'edificacions funcionals, d'obra de maó vist i de línies
modernistes que, en general, segueixen un disseny unitari, de grans obertures d'arc rebaixat i cornises
esglaonades. Al costat de l'estació del tren hi ha els magatzems, característics pels seus ràfecs de grans
dimensions i avui usats per a activitats esportives. La sala de màquines conté motius ornamentals de ceràmica
vidrada i notables arcs de maó a les obertures. La sala de calderes i de forns, molt remodelada a causa de la
necessitat de noves maquinàries, destaca sobretot per les dues grans xemeneies. Finalment, l'edifici d'oficines,
inicialment d'una planta i després sobreixecat amb un segon pis, que respectava l'estil arquitectònic original, és
avui seu de l'Ajuntament de Celrà.
En altres espais de la fàbrica s'ubiquen la piscina i un bar-local social.
PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. Totes les parts de la fàbrica han estat rehabilitades i adaptades a nous usos.

MESURES PROPOSADES
Manteniment continuat de les instal•lacions. Restauració dels ràfecs de ceràmica verda.
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A, E, H

DATA DE VALORACIÓ

13/07/2009

Can Pagans

65

ZONA

La fàbrica

SITUACIÓ

Carretera de Palamós 16

ÈPOCA

Segle XX

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial.

PROPIETAT

Privada

X 489678

Y 4653054

TIPOLOGIA

Casa

REF. CADASTRAL

9730104DG8593S0001MJ

RÈGIM DEL SÒL

SUC 2d

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

Z 62

DESCRIPCIÓ
Edifici de tres plantes, de grans dimensions, que fou residència dels propietaris de la Pagans. Són, de fet, tres
habitatges que comparteixen una mateixa estructura, planificada unitàriament. La façana principal, que dóna a la
carretera de Girona, té portes d'arc rebaixat a la planta baixa, finestres d'arc de mig punt amb balconada a la
segona i de fals arc lobulat a la superior. La façana posterior dóna a la via del tren i a la fàbrica i està encarada a
migdia. Centrada per un pou de rajol en forma de torre, que sobresurt del conjunt, la planta noble s'obre aquí, a
banda i banda, amb sengles galeries d'arc de mig punt i columnes corínties, sobre la qual hi ha una terrassa amb
balustrada. Les dues façanes estan coronades per un ràfec suportat amb un seguit de mènsules i una cornisa de
merlets dentats.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. En ús.

MESURES PROPOSADES
Manteniment continuat. Caldria restauració de la façana, les pintures decoratives es troben molt esborrades.
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici.

NIVELL DE PROTECCIÓ

C

DATA DE VALORACIÓ

10/07/2009

Laboratori de la Pagans
ZONA

La fàbrica

SITUACIÓ

Carretera de Palamós 14

ÈPOCA

Segle XX

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

En desús.

PROPIETAT

Privada

66
X 489638

Y 4653040

Z 62

TIPOLOGIA

Fàbrica

REF. CADASTRAL

9730103DG8593S0001FJ

RÈGIM DEL SÒL

SUC 2d

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

DESCRIPCIÓ
Edifici d'una sola planta construït a principis del segle XX i relacionat amb l'activitat de la fàbrica Pagans. D'obra
de maó vist, destaquen les seves obertures d'arc rebaixat i impostes dentades, així com la gran cornisa
motllurada i la barana de la terrassa, amb un motiu central destacat.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo.

MESURES PROPOSADES
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B

DATA DE VALORACIÓ

10/07/2009

Estació de tren
ZONA

La fàbrica

SITUACIÓ

Al costat de l'antiga fàbrica Pagans.

ÈPOCA

Segle XX

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Aula de l'escola de dansa i magatzem.

PROPIETAT

Privada

67
X 489740

Y 4653005

TIPOLOGIA

Estació

REF. CADASTRAL

-

RÈGIM DEL SÒL

SUC E

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

Z 64

DESCRIPCIÓ
Estació de Celrà de la línia del ferrocarril Barcelona-Portbou. Està formada per un sol cos de planta rectangular
amb coberta a dues aigües i carener paral·lel a façanes. Les façanes principals són les dels costats més llargs,
disposades en paral·lel a les vies. Les obertures són totes iguals, d'obra coberta d'una capa d'arrebossat i
acabades en forma d'arc rebaixat, i es troben en nombre de quatre pel que fa als costats llargs i en nombre de
dos en els costats curts. La majoria de les obertures es troben actualment tapades.
Actualment és una aula de l'Escola Municipal de Dansa.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. En ús.

MESURES PROPOSADES
Manteniment continuat de l'edificació.
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B, H

DATA DE VALORACIÓ

13/10/2009

Escoles de Celrà. L'Aulet

68

ZONA

Al nord-est del nucli antic

SITUACIÓ

Cantonada sud-est de l'encreuament entre la carretera de Juià i el carrer Germans Sàbat

X 490366

Y 4652846

Z 64

ÈPOCA

Segle XX

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Docent.

PROPIETAT

Privada

TIPOLOGIA

Escoles

REF. CADASTRAL

0328101DG9502N0001IF

RÈGIM DEL SÒL

SUC E

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

DESCRIPCIÓ
Edifici escolar d'educació primària, estructurat en dues plantes a partir d'un eix central que comunica les aules
situades simètricament respecte a aquell eix. Un gran espai polivalent al centre de l'edifici unifica el conjunt. La
construcció està feta amb estructura de pilars i forjat reticular a cara vista de formigó armat, amb parets de
tancament de peces de bloc del mateix material. Cal esmentar també el sistema de tancament dels finestrals i
vidrieres amb perfils metàl·lics pintats i persianes de plàstic. La coberta, amb dos vessants, és de teula ceràmica
plana. Els arquitectes que varen dur a terme els treballs de l'escola foren Joan Tarrús i Jordi Bosch.

PROTECCIÓ FÍSICA

Obert en hores de docència. L'edifici es troba envoltat per una tanca.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. En ús.

MESURES PROPOSADES
Continuitat en les tasques de manteniment.

NIVELL DE PROTECCIÓ

C

DATA DE VALORACIÓ

15/07/2009

Sala de can Cors
ZONA

Nucli antic

SITUACIÓ

C/Major 26

ÈPOCA

Principis del segle XX

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Cultural.

PROPIETAT

Privada

69
X 490046

Y 4652741

TIPOLOGIA

Casa

REF. CADASTRAL

0027212DG9502N0001AF

RÈGIM DEL SÒL

SUC E

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà. PE del nucli antic

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

Z 70

DESCRIPCIÓ
Edifici entremitgeres de dues plantes i golfes, construït a principis del segle XX. Pensat per a activitats públiques,
va ser construït com a sala de ball dels treballadors de la família Cors. La seva façana mostra les arestes i
obertures remarcades amb rajol massís. Destaquen especialment les línies esglaonades de la cornisa i de les
llindes de les finestres de la planta noble, protegides amb guardapols, així com l'ull de bou que centra les golfes i
els dos pinacles que coronen el sector més alt de la cornisa.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo però hi ha pintura malmesa en la part baixa.

MESURES PROPOSADES
Manteniment continuat de l'edificació.
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici.

NIVELL DE PROTECCIÓ

C

DATA DE VALORACIÓ

14/07/2009

Can Ponac

70

ZONA

La fàbrica

SITUACIÓ

C/ La Fàbrica 31

ÈPOCA

Desconeguda

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Administratiu i social.

PROPIETAT

Pública

X 489838

Y 4652969

TIPOLOGIA

Casa

REF. CADASTRAL

9828103DG8592N0001AG

RÈGIM DEL SÒL

SUC E

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

Z 67

DESCRIPCIÓ
Edifici de planta rectangular de planta baixa i dos plantes pis amb teulat a dues aigües i carener perpendicular a
la façana. Els brancals i els dintells de les obertures estan formats per obra ceràmica i la resta de la façana per
murs de mamposteria.
Adjacent a l’edifici antic, s’ha construït un volum annex de planta baixa.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. Recentment restaurat.

MESURES PROPOSADES
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici.

NIVELL DE PROTECCIÓ

C

DATA DE VALORACIÓ

09/10/2009

Ermita de Sant Miquel

71

ZONA

Muntanya de Sant Miquel

SITUACIÓ

Agafar el camí que arriba pel Mas Pagès de l’Alzina. Dels dos camins que neixen prendre el de
l’esquerra fins arribar a la Creu Palomera i seguir la direcció indicada de Sant Miquel. Arribat a la
cruïlla des d’on es veu el dipòsit metàl•lic d’aigua prosseguir a l’esquerra. La primera bifurcació a
l’esquerra i la següent a la dreta. Agafar el corriol marcat a la dreta, que du a Sant Miquel.

X 488669

Y 4650760

Z 385

ÈPOCA

1450-1478

CATEGORIA

Religiós

ÚS ACTUAL

Museístic.

PROPIETAT

Pública

TIPOLOGIA

Capella

REF. CADASTRAL

17085A005095010000AA

RÈGIM DEL SÒL

SNU PN

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
PEIN les Gavarres.

DESCRIPCIÓ
La construcció segurament es va emprendre cap al 1450. L’any següent el vicari general concedia indulgències
als qui cooperessin amb almoines a acabar l’edifici. Degué concloure poc després de 1478, i en 1489 s’aplegaven
almoines per adquirir ornaments i llibres per al culte. Tot i tenir un promotor distingit, sembla que des del
començament fou un santuari popular. Així continuà fins als inicis del segle XIX. La continuïtat del culte es degué
bona part als ermitans.
Al 1823, la institució es trobava en ruïna econòmica a la que s’afegí la de l’edifici, utilitzat durant els setges que
va sofrir la ciutat de Girona (1808-1809) per les tropes napoleòniques a causa de la seva situació estratègica. A
partir d’aquesta època degué quedat abandonat de forma definitiva.

PROTECCIÓ FÍSICA

Inexistent.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. Recentment restaurat.

MESURES PROPOSADES
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A

DATA DE VALORACIÓ

23/04/2009

Torre telegràfica òptica

72

ZONA

Muntanya de Sant Miquel

SITUACIÓ

Agafar el camí que arriba pel Mas Pagès de l’Alzina. Dels dos camins que neixen prendre el de
l’esquerra fins arribar a la Creu Palomera i seguir la direcció indicada de Sant Miquel. Arribat a la
cruïlla des d’on es veu el dipòsit metàl•lic d’aigua prosseguir a l’esquerra. La primera bifurcació a
l’esquerra i la següent a la dreta. Agafar el corriol marcat a la dreta, que du a Sant Miquel.

X 488677

Y 4650751

Z 385

ÈPOCA

1844

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Museístic.

PROPIETAT

Pública

TIPOLOGIA

Telègraf òptic

REF. CADASTRAL

17085A005095010000AA

RÈGIM DEL SÒL

SNU PN

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
PEIN les Gavarres.

DESCRIPCIÓ
A mitjans del segle XIX s’instal•là prop de l’ermita de Sant Miquel aquesta construcció. Una edificació de suport
per al telègraf òptic, un sistema de comunicacions inaugurat l’any 1844, que unia les poblacions de Girona i el
Petrús.

PROTECCIÓ FÍSICA

Inexistent.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. Recentment restaurat.

MESURES PROPOSADES
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici.
Està en procés de declaració de BCIN per part de la Generalitat de Catalunya.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A

DATA DE VALORACIÓ

23/04/2009

Ca la Marieta

73

ZONA

Nucli antic

X 490009

SITUACIÓ

C/Major 6

ÈPOCA

Segles XVI-XVIII-XX

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial.

PROPIETAT

Privada

Y 4652793

Z 69

TIPOLOGIA

Casa

REF. CADASTRAL

0027202DG9502N0001JF

RÈGIM DEL SÒL

SUC 1a

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà. PE del nucli antic

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

DESCRIPCIÓ
Edifici entremitgeres de dues plantes i golfes, la major part del qual pertany a una reforma del segle XVIII, amb
diverses refeccions del XX. Conserva, tanmateix, com a testimoni dels seus origens més reculats, una finestra
gòtica trevolada i geminada, amb les impostes decorades i que ha perdut la columneta central, datable del segle
XVI.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. En ús.

MESURES PROPOSADES
Conservació d'elements destacables, especialment de la finestra gòtica.

NIVELL DE PROTECCIÓ

C

DATA DE VALORACIÓ

14/07/2009

Ca la Pilar Mestres
ZONA

Nucli antic

SITUACIÓ

Pl. Ronda de Baix 15

ÈPOCA

Segles XVI / XVII

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial.

PROPIETAT

Privada

74
X 490097

Y 4652830

Z 67

TIPOLOGIA

Casa

REF. CADASTRAL

0028128DG9502N0001FF

RÈGIM DEL SÒL

SUC 1a

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà. PE del nucli antic

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

DESCRIPCIÓ
Casa de dues plantes i vessant a façana, construïda a finals del segle XVI o a principis del XVII. La porta és amb
impostes i la finestra de la planta noble és d'arc conopial evolucionat. Malgrat les successives reformes interiors
per mantenir-la habitable, la casa ha conservat a grans trets el seu aspecte original.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. En ús.

MESURES PROPOSADES
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici.

NIVELL DE PROTECCIÓ

C

DATA DE VALORACIÓ

14/07/2009

Cal Dineret

75

ZONA

Veïnat de Can Rafart

X 489290

Y 4649218

Z 348

SITUACIÓ

Al sud del terme municipal, a tocar del puig Estela i de la pista que condueix de la carretera dels
Àngels al puig de Sant Miquel.

ÈPOCA

Desconeguda

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial.

PROPIETAT

Privada

TIPOLOGIA

Masia

REF. CADASTRAL

000900100DG84H0001OE

RÈGIM DEL SÒL

SNU PN

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
PEIN les Gavarres.

DESCRIPCIÓ
L'edifici, molt restaurat, és format per diversos cossos. El cos principal és de planta baixa i pis, amb teulat a dos
vessants i carener perpendicular a la façana, on trobem un contrafort. Les obertures són adintellades i combinen
els carreus amb el rajol.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. En ús.

MESURES PROPOSADES
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B, D

DATA DE VALORACIÓ

Cal Rei Vinyes

76

ZONA

Veïnat del Mas Serra. Veïnat del Mas Blanc.

X 490026

SITUACIÓ

A ponent del mas Blanc i a llevant de can Reixach.

ÈPOCA

Segles XVI-XVIII

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial.

PROPIETAT

Privada

Y 4652166

TIPOLOGIA

Masia

REF. CADASTRAL

Varies

RÈGIM DEL SÒL

SNU RP

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

Z 111

DESCRIPCIÓ
Masia de planta rectangular amb cossos afegits: cobert, pallissa lateral i porxo al costat de la porta, de planta
baixa i planta pis, seguint la tipologia funcional agrícola. Teulat a doble vessant. Parament de carreus de diferent
mida, alguns semiescairats. Porta d'arc adovellat. Finestra de llinda planera al seu damunt, de trencaaigües amb
motllures i marc al biaix, de carreus ben treballats i polits. Al costat s'han emprat llindes d'una finestra gòtica
com a pedres de paret, que ens intueix una segona fase de construcció de la masia aprofitant peces de l'anterior,
o d'altres llocs. La masia és de tres crugies i l'interior de voltes bastant amples amb biguetes metal·liques.
Façana orientada a llevant.
Aquest mas apareix en la documentació com a mas Mitgera i no és fins a mitjans del XVIII que no és habitat per
un Vinyes com a masover.
Els Mitgera es troben documentats des del XIV. Al 1675 Jaume Mitgera ven el mas i les terres a Miquel Guinart
d'Orriols, família que n'ha estat propietaria fins a dates relativament recents.
PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. En ús.

MESURES PROPOSADES
Condicionar qualsevol projecte de reforma a la conservació dels elements destacables.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B, D

DATA DE VALORACIÓ

22/07/2009

Can Bach

77

ZONA

Pla de Celrà

SITUACIÓ

C/ Cabanya 41

ÈPOCA

1719

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial.

PROPIETAT

Privada

X 489513

Y 4653069

TIPOLOGIA

Masia

REF. CADASTRAL

9331102DG8593S0001LJ

RÈGIM DEL SÒL

SUC 2c

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

Z 59

DESCRIPCIÓ
Es tracta d'un edifici de planta rectangular, amb un cos principal més un cos afegit a migdia. Té teulat a dos
vessants actualment sobrepujat, i planta baixa i dos pisos. En destaca una finestra cantonera adintellada amb
ampit. La planta baixa presenta dues antigues obertures (façanes sud i oest) en arc. La que es troba al costat
sud ha estat empetitida dos cops amb noves portes adintellades dins l'arc original. La de l'oest és tapiada i s'hi
ha obert una petita finestra adintellada.
El parament és de còdols lligats amb morter i trobem carreus escairats a les cantonades. Actualment, la casa es
troba restaurada i presenta diferents reformes, com obertures emmarcades en rajol (a la façana de ponent),
noves obertures simulant dintells de pedra i rastres d'antigues obertures avui inexistents.
La casa va ser feta per Agustí Bach l'any 1719, fuster de Sant Esteve d'en Bas.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat. Part envoltat per una tanca perimetral de pedra.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. Part ha estat objecte d'una rehabilitació recent que ha canviat l'aspecte previ. Tot l'edifici es troba en bon
estat, però la part oest d'aquest sembla en desús i les finestres han estat tapiades.

MESURES PROPOSADES
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B

DATA DE VALORACIÓ

20/07/2009

Can Barca

78

ZONA

Nucli antic

X 490128

SITUACIÓ

C/ de la Doma 3

ÈPOCA

Segles XVI-XVII i XVIII

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial.

PROPIETAT

Privada

Y 4652712

Z 69

TIPOLOGIA

Casa

REF. CADASTRAL

0127401DG9502N0001IF

RÈGIM DEL SÒL

SUC 1a

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà. PE del nucli antic

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

DESCRIPCIÓ
Casona gran (semblant a un mas) entre mitgeres i de planta rectangular, amb un contrafort al bell mig. Fou
l'antiga residència del domer. Actualment dividida en dos propietaris. Té planta baixa i dos pisos (golfes al darrer
pis). La part considerada és l'ala esquerra, on fa escaire amb una altra casa que se li menja part de la porta
dovellada (datada el 17 de març de 1601) d'arc canapell rebaixat deprimit (sembla retallat). Finestres de dos
tipus: amb pedres escairades les del primer pis, on cal ressaltar una gòtica- renaixentista amb guardapols closa
amb petxines i trencaigües i marc amb motllures.L'altre només té trencaigües, i la resta són més moderns. La
façana és feta de pedres sense treballar ni escairar, tret de les cantonades, on trobem carreus ben escairats.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. En ús.

MESURES PROPOSADES
Condicionar qualsevol projecte de reforma a la conservació dels elements destacables.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B

DATA DE VALORACIÓ

16/07/2009

Can Besalú / Can Botifarra
ZONA

Vall d'Aguiló. El Mas Valls.

SITUACIÓ

Davant del castell de Celrà.

ÈPOCA

Desconeguda.

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial.

PROPIETAT

Privada

79
X 490329

Y 4652257

TIPOLOGIA

Masia

REF. CADASTRAL

17054A005001320000GP

RÈGIM DEL SÒL

SNU RP

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

Z 105

DESCRIPCIÓ
Masia situada prop del Castell de Celrà, entre aquest i la Torre Desvern. L'edifici és de planta rectangular amb un
parell de cossos afegits. El teulat és a dos vessants, amb el carener perpendicular a la façana. Les obertures de
la façana són senzilles, adintellades i amb ampit motllurat. En destaca, també a la façana, un rellotge de sol fet
de peces ceràmiques. Es conserva l'era de rajols davant la casa.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tancada.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. En ús.

MESURES PROPOSADES
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B

DATA DE VALORACIÓ

20/12/2006

Can Bosch

80

ZONA

Al sud del nucli antic. Al Coll de Nunell.

SITUACIÓ

C/ Cinto Verdaguer 13

ÈPOCA

1710

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial.

PROPIETAT

Privada

X 490105

Y 4652462

TIPOLOGIA

Masia

REF. CADASTRAL

Varies

RÈGIM DEL SÒL

SUC 2c

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

Z 94

DESCRIPCIÓ
Edifici de planta basilical i coberta a dos vessants. Disposa de planta baixa i dos pisos. Parament de pedra
desbastada amb alguns carreus més ben treballats a les cantonades. Les obertures són quadrangulars i de
carreus ben tallats, les finestres del primer pis amb ampit, les de la planta superior amb arcades en plec de
llibre. Es conserva l'espai de l'era al davant de la façana principal i un porxo d'arc rebaixat adossat a aquesta
mateixa façana.
El mas hauria format part del capmàs dit Llunell del Coll, documentat en el segle XIII. Segons un capbreu de
1670-93, un Pere Bosch tenia el domini útil d'un mas anomenat Llunell, Mas del Coll i Bosch del Coll Nunell,
segons Ll. Camps això pot estar indicant una continuïtat del mas del XIII en l'actual Can Bosch.
El primer Bosch documentat és un teixidor procedent de Sant Aniol de Finestres que s'establí a Celrà a cavall dels
segles XIV-XV. L'ofici de teixidor encara és propi de la família en 1595.
PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat. Part amb tanca de pedra.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. En ús.

MESURES PROPOSADES
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B, E

DATA DE VALORACIÓ

14/07/2009

Can Bosser

81

ZONA

Est del nucli antic. Al Torrent dels Gorgs

SITUACIÓ

C/ Pou Vilà 3

ÈPOCA

Segle XVI, ampliació 1792

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial.

PROPIETAT

Privada

X 490238

Y 4652733

TIPOLOGIA

Masia

REF. CADASTRAL

0227201DG9502N0001GF

RÈGIM DEL SÒL

SUC 1b

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà. PE del nucli antic

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

Z 69

DESCRIPCIÓ
Casal de planta quadrangular, amb parets portants de pedra morterada i estructurada en tres crugies. Coberta
de teula àrab de dos vessants a laterals. Porta principal de pedra amb arc rebaixat i balcó al primer pis amb
barana de ferro forjat. La resta d'obertures de la façana, en perfecta simetria potser producte d'una remodelació,
són adintellades i amb ampit motllurat. En destaca una de la planta baixa d'arc conopial evolucionat. Es conserva
el fumeral primitiu de la llar de foc de la cuina. La casa presenta voltes amb pintures al primer pis. També és
interessant la pallissa existent, de planta rectangular, amb arc de mig punt i coberta de teula a dues aigües amb
embigats de fusta i canya.
Primitivament la casa devia ocupar únicament l'edificació medieval de la part posterior a la banda sud-oest. L'any
1792 es realitza el nou edifici a continuació de l'antic i formant una unitat. La pallissa fou construïda el 1743. La
llinda de la porta principal assenyala l'any 1751 com a època de la seva construcció i Salvi Bosser com a
propietari del moment.
PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat amb tanca perimetral.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. En ús.

MESURES PROPOSADES
Condicionar qualsevol projecte de reforma a la conservació dels elements destacables.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B, E

DATA DE VALORACIÓ

16/07/2009

Can Calvó

82

ZONA

Barri del carrer Nou. Al Coll Nunell.

SITUACIÓ

C/ Doctor Romagós 46

ÈPOCA

Segle XVIII- 1779

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial.

PROPIETAT

Privada

X 489863

Y 4652367

TIPOLOGIA

Masia

REF. CADASTRAL

000501400DG85B0001PS

RÈGIM DEL SÒL

SNU RP

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

Z 97

DESCRIPCIÓ
Masia de planta quadrangular i estructurada en tres crugies. Parets de pedra morterada sense escairar ni polir.
Només les cantonades i les obertures són emmarcades amb carreus ben tallats. Coberta de teula àrab en dos
vessants i ràfec amb tres fileres de rajols. Finestra i porta d'accés amb llinda plana. Les obertures de la segona
planta són arcs carpanells. La porta és amb llinda plana i té moixons de protecció pels carros. Es conserva l'era
feta amb rajola. Les finestres de la primera planta tenen trencaigües motllurats. Actualment l'accés a la planta
del pis es fa per una escala lateral exterior que condueix a una terrassa orientada a sud. La planta baixa del mas
presenta voltes de canó. La porta principal duu l'inscripció: "agost 1779, Jaume Calvó em va fer".
Al segle XIII les terres d'aquest mas es trobaven agrupades dins el capmàs Llunell fins que, al XIV, l'establiment
de noves explotacions va comportar la divisió d'aquest capmàs. Una de les noves explotacions va ser el mas
Sàbat, sobre el que es va edificar can Calvó al XVII, amb un caràcter més menestral que pagès.
PROTECCIÓ FÍSICA

Tancada. Envoltada d'una tanca.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. En ús.

MESURES PROPOSADES
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B, E

DATA DE VALORACIÓ

22/07/2009

Can Camps

83

ZONA

A l'est del nucli antic. Vall de Reixach

SITUACIÓ

C/ Balmes 22

ÈPOCA

Segles (XIII)-XVIII-XX

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial.

PROPIETAT

Privada

X 489783

Y 4652665

TIPOLOGIA

Masia

REF. CADASTRAL

002500900DG85D0001HU

RÈGIM DEL SÒL

SUNP 52

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

Z 80

DESCRIPCIÓ
Casa de planta baixa, pis i golfes. Teulat a dos vessants. La façana principal presenta obertures rectangulars amb
carreus ben escairats. Alguna de les finestres amb ampit. El parament actual és de pedra vista amb alguns
carreus escairats a les cantonades. Davant la porta principal hi ha un porxo que forma una terrassa a la qual
s'accedeix desde el primer pis.
Durant unes obres recents es varen desenterrar dues moles de pedra picada que podrien indicar l'existència
d'algun tipus de molí associat a la casa.
L'any 1808 l'exèrcit francès li va calar foc, del qual ha quedat el rastre en unes bigues amb signes d'haver patit
cremades.
El mas apareix documentalment en 1203 quan Guillem de Palol el traspassa a la seu de Girona. El tornem a
trobar esmentat lligat a la família Camps els anys 1347, 1348 i 1415 en relació a establiments i capbrevacions.
El cognom es mantingué en tres ocasions tot i haver anat a parar el patrimoni a mans de pubilles.
PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat. Portal d'accés al camí d'entrada.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. Del tot rehabilitada. En ús.

MESURES PROPOSADES
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B, E

DATA DE VALORACIÓ

16/07/2009

Can Celrà

84

ZONA

Vall de Palagret

SITUACIÓ

Accès fàcil. Al sud-oest del nucli, al costat de Can Taverner.
C/ Joan Paasseit, 10

X 490989

ÈPOCA

Segle XX

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial

PROPIETAT

Privada

Y 4652556

Z 69

TIPOLOGIA

Casa

REF. CADASTRAL

0925907DG9502N0001IF

RÈGIM DEL SÒL

SUC 5b

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

DESCRIPCIÓ
Casa de dues plantes, construïda a principis del segle XX amb una façana d'estil eclèctic. Destaca sobretot pels
guardapols amb impostes decorades, d'inspiració gòticorenaixentista, que decoren portes i finestres, així com la
cornisa, motllurada i sostinguda amb un seguit de mènsules. A la part superior de la casa s'hi han construït,
posteriorment, unes senzilles golfes e rajol amb el vessant a façana.

PROTECCIÓ FÍSICA
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo

MESURES PROPOSADES
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici.

NIVELL DE PROTECCIÓ

C

DATA DE VALORACIÓ

05/08/2009

Can Cervià

85

ZONA

Nucli antic

SITUACIÓ

C/ de les Roques 4

ÈPOCA

1780

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial.

PROPIETAT

Privada

X 490064

Y 4652690

TIPOLOGIA

Casa

REF. CADASTRAL

0126303DG9502N0001JF

RÈGIM DEL SÒL

SUC 1a

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà. PE del nucli antic

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

Z 72

DESCRIPCIÓ
Gran casal d'origen menestral. De planta rectangular, amb vessants a laterals. Consta de planta baixa, pis i
golfes. Des del carrer de les Roques, a nivell del pis principal, hi ha una era enllosada.
El nom Cervià (escrit Servià) apareix a Celrà a finals del XV - inicis XVI. Al segle XVI trobem alguns membres de
la familia fent de teixidors de lli.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. En ús.

MESURES PROPOSADES
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici.

NIVELL DE PROTECCIÓ

C

DATA DE VALORACIÓ

14/07/2009

Can Clar de Mas

86

ZONA

Vall de Reixach

SITUACIÓ

Masia situada més amunt de Can Corney, arran del camí que s'enfila cap a la serralada de Sant
Miquel.

X 489623

Y 4652244

Z 105

ÈPOCA

Segles (XVII)-XX

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial.

PROPIETAT

Privada

TIPOLOGIA

Masia

REF. CADASTRAL

000503000DG85B0001IS

RÈGIM DEL SÒL

SNU RP

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

DESCRIPCIÓ
Edifici molt reformat de l'aspecte originari del qual n'ha quedat ben poca cosa. Dins les seves propietats hi ha el
castell de Barbavella.
És en el segle XVII que trobem els Clar del Mas distingint-se dels Clar de la vila. Sembla que aquesta nissaga
comença amb Lluís Clar, masover del desaparegut mas Sàbat. En un capbreu de finals del XVII el seu fill, Joan
Clar, apareix com a senyor del domini útil del mas. El cognom Clar del Mas s'extingí al segle XIX en esgotar-se la
linia masculina d'aquesta nissaga.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat. Part envoltat per una tanca perimetral.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. Molt restaurat. En ús.

MESURES PROPOSADES
Conservació volums actuals.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B, E

DATA DE VALORACIÓ

22/07/2009

Can Cle / Mas Valls

87

ZONA

Vall d'Aguiló. El Mas Valls

SITUACIÓ

Situat en plena fondalada de la riera de Mavalls, al marge esquerre, sota el Mas Blanch, i en la
confluència dels camins que s'endinsen en el paratge dels Escalers: un que es conserva empedrat
i s'enfila cap a Can Bota i el Mas Prim, i l'altre que serpenteja com la mateixa riera i ens porta cap
a l'indret de les Deveses i les Mines del Nen Jesús.

X 490184

Y 4651920

Z 95

ÈPOCA

Segles XVI/XVII-XVIII-XIX

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial.

PROPIETAT

Privada

TIPOLOGIA

Masia

REF. CADASTRAL

000600100DG95A0001JU

RÈGIM DEL SÒL

SNU RP

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

DESCRIPCIÓ
Masia de dues plantes i golfes i vessant a façana, originària dels segles XVI-XVII i molt reformada posteriorment.
L'edifici antic es pot veure en la porta, adovellada de mig punt, i en la finestra central, d'arc conopial evolucionat
i amb impostes. Hi ha una finestra lateral del segle XVIII paredada, però sobretot destaquen les reformes del
segle XIX avançat, que afegiren un habitatge, també de dues plantes i golfes, a la part dreta de la casa antiga,
modificant-la i eixamplant-la. Adossades, hi ha algunes estructures de treball. En la part posterior de la casa
destaca una llinda de porta amb arc conopial evolucionat i amb data gravada de 1774.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tancada.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. En ús.

MESURES PROPOSADES
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B, D

DATA DE VALORACIÓ

20/12/2006

Can Cornellà

88

ZONA

Sud-est nucli antic. Al Torrent dels Gorgs.

SITUACIÓ

C/ Germans Sàbat 41, en l'encreuament amb el carrer Maria Cristina.

X 490247

Y 4652569

ÈPOCA

Segle XVIII

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial. Magatzem d'estris del camp.

PROPIETAT

Privada

Z 78

TIPOLOGIA

Masia amb pallissa

REF. CADASTRAL

0226107DG9502N0001FF

RÈGIM DEL SÒL

SUC 1b

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà. PE del nucli antic

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

DESCRIPCIÓ
L’edifici ha patit notables reformes, sobretot a partir del segle XIX. Es troba format per diversos cossos. Del cos
principal en destaquen les obertures quadrangulars adintellades, de carreus ben escairats.
El més notable del conjunt és la pallissa, edificació de planta rectangular col•locada a continuació de la masia. La
coberta és de teula àrab d’un sol vessant i és aguantada per cairats empotrats als murs de pedra morterada
sense treballar. És la continuació de la coberta de la masia, la mateixa paret de la qual serveix de suport a les
bigues de la pallissa. Hi ha una columna amb peces de pedra de secció circular amb basament i capitell de planta
quadrada. El paviment és de rajol ceràmic, que ocupa també la part exterior més propera. Aquesta pallissa forma
part del mas construït el 1663. Actualment encara és emprat per emmagatzemar els estris de treball de camp.
Trobem un mas Cornellà esmentat documentalment l’any 1288. El domini directe corresponia a la senyoria del
castell de Palagret.
PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat amb tanca perimetral.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. En ús.

MESURES PROPOSADES
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B

DATA DE VALORACIÓ

16/07/2009

Can Corney

89

ZONA

Vall de Reixach. Veinat de Can Veray

SITUACIÓ

Situat entre el torrent de Can Veray i el torrent Vermell.

X 489368

Y 4652018

Z 137

ÈPOCA
CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial.

PROPIETAT

Privada

TIPOLOGIA

Masia

REF. CADASTRAL

000503200DG85B0001ES

RÈGIM DEL SÒL

SNU RP

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

DESCRIPCIÓ
Masia situada vora el torrent del Llop o de Can Corney. L'edifici actual es troba bastant reformat, amb noves
obertures que s'han afegit o han substituït a les originals. Tan sols destaquen de la façana una finestra i un balcó
dintellats. Els paraments són de pedra desbastada lligada amb morter i amb pedres més ben tallades a les
cantonades. La coberta, avui amb alçades diferents, és de vessants a laterals.
Trobem esmentat un mas Corney (també apareixerà com Cornell o Cornill) l'any 1261 quan Pau Corney es ven el
domini d'aquest i altres masos al senyor del castell de Barbavella, Arnau Ponç. L'any 1415 Pere i Bartomeu
Corney apareixen en un document on es declaren homes propis de l'Hospital Nou de Girona. En un capbreu de
1676 es documenta la unió de dos patrimonis a través del casament entre Pere Veray i la pubilla Maria Corney.
En el segle XVIII el mas Corney té annexionat el mas Comtal, pel qual paga censos al senyor del castell d'Aguiló.
Les restes del castell de Barbavella es trobaven dins les terres de can Corney fins al moment de la venda de 35
vessanes a Pere Bisbe, casat amb la pubilla Llúcia Clar del Mas en 1865.
PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat amb tanca perimetral.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. En ús.

MESURES PROPOSADES
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B

DATA DE VALORACIÓ

22/07/2009

Can Cors

90

ZONA

Nord-oest del nucli antic. Vall de Reixach

SITUACIÓ

Pl. Cors

ÈPOCA

Segle XVI i altres. Ampliació al 1903.

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial.

PROPIETAT

Privada

X 489970

Y 4652849

TIPOLOGIA

Masia

REF. CADASTRAL

9828101DG8592N0001HG

RÈGIM DEL SÒL

SUC Vpa

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

Z 67

DESCRIPCIÓ
Edifici aïllat, de planta quadrangular, amb coberta de teula a dues vessants. Parets de pedra morterada i
arrebossades exteriorment. Inicialment el mas devia estar estructurat en tres crugies, però successives reformes
i ampliacions devien determinar la forma de l'actual casal. La part més antiga correspon a les bandes nord i est,
on es conserven en façana dos extraordinaris finestrals gòtics d'arcs conopials amb arquetes i guardapols. Les
repises de pedra de l'àmpit presenten caps humans cisellats en aquell material. També són notables els
arrencaments del guardapols, amb figures animals i humanes, així com les impostes també cisellades amb
elements vegetals. Hi ha una porta dovellada tapiada, que presumiblement fou l'accés principal a l'edifici primitiu.
Un Sixt Guinard llegendari hauria viscut a les primeries del segle XI, però l'arxiu familiar no comença fins al
1324.La família hi ha viscut ininterrompudament fins avui. Al s.XIX, el cognom esdevingué Cors.
Durant la guerra de 1936, la casa fou confiscada i convertida en escola pel poble. L'última reestructuració
definitiva fou feta l'any 1903, en què es realitza tota la part corresponent al jardí clàssic i la banda sud de l'edifici.
PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat. Part de la casa es troba envoltada d'una tanca.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. En ús.

MESURES PROPOSADES
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B, D

DATA DE VALORACIÓ

14/07/2009

Can Cortada

91

ZONA

Nucli antic

SITUACIÓ

C/ Maria Cristina 11

ÈPOCA

Segle XVIII

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial.

PROPIETAT

Privada

X 490150

Y 4652682

TIPOLOGIA

Casa

REF. CADASTRAL

0126111DG9502N0001IF

RÈGIM DEL SÒL

SUC 1a

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà. PE del nucli antic

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

Z 72

DESCRIPCIÓ
Casal situat al carrer Maria Cristina. Es tracta d'un edifici de tres plantes amb teulat amb vessant a façana.
Destaquen la porta adovellada d'arc molt rebaixat i les finestres adintellades amb ampit motllurat en les del
primer pis. La segona planta presenta obertures d'obra acabades amb arc rodó amb impostes, també d'obra.
La casa actual de can Cortada es troba construïda en terrenys de l'antic Hospital, que va funcionar des dels inicis
del segle XIV fins a finals del XVIII. La ubicació de can Cortada en aquest lloc es deu a l'afectació de l'anterior
casa dels Cortada a la vila en el moment de construïr el frontispici de l'eglèsia al final del segle XVIII.
Els Cortada es troben documentats a Celrà en època medieval, relacionats amb el mas Cortada de Palagret.
Sembla que els relacionats amb aquesta casa haurien estat fadristerns del mas Cortada de Palagret, instal·lats a
la vila a mitjans del XV i dedicats a fer de paraires i teixidors de lli.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat. Part envoltat per una tanca de la mateixa pedra que l'edifici.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. En ús.

MESURES PROPOSADES
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B

DATA DE VALORACIÓ

16/07/2009

Can Faixes / Can Carboner
ZONA

Nucli antic

SITUACIÓ

C/Maria Cristina 4-6

ÈPOCA

Segles XVI-XIX-XX

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial.

PROPIETAT

Privada

92
X 490093

Y 4652708

TIPOLOGIA

Casa

REF. CADASTRAL

Varies

RÈGIM DEL SÒL

SUC 1a

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà. PE del nucli antic

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

Z 72

DESCRIPCIÓ
Casa de dues plantes i golfes i vessant a façana originària de finals del segle XVI i subdividida més tard en dos
habitatges, actualment can Faixes a la dreta i can Carboner a l'esquerra. Malgrat les moltes transformacions
sofertes, podem apreciar, parcialment paredades, les dues gran finestres de la planta noble de l'edifici antic, amb
guardapols i impostes decorades i arrencaments cisellats amb cares d'expressió gotitzant. Una de les finestres
conserva un escut esculpit i l'altre porta data de 1643. La porta de can Faixes és també original, d'arc conopial
evolucionat i la data de 1597 inscrita. Reformes posteriors, dels segles XIX i XX, han obert noves portes i
finestres i han trasformat les velles golfes en una tercera planta.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. En ús

MESURES PROPOSADES
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici.

NIVELL DE PROTECCIÓ

C

DATA DE VALORACIÓ

16/07/2009

Can Galter

93

ZONA

Vall de Reixach

SITUACIÓ

Al sud-oest del nucli antic.
C/ del Congost

ÈPOCA

Segles XVI/XIX

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial.

PROPIETAT

Privada

X 489737

Y 4652459

TIPOLOGIA

Masia

REF. CADASTRAL

000501300DG85B0001QS

RÈGIM DEL SÒL

SNU RP

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

Z 87

DESCRIPCIÓ
Masia de tres plantes i vessant a façana, documentada des del s.XV. L'edifici actual, de grans dimensions, és el
resultat d'una ampliació, dels ss.XVIII-XIX. Edifici de planta rectangular, coberta de teula àrab a dues vessants,
parets de pedra morterada, arrebossada i amb carreus de pedra en algunes cantonades. Finestres fetes amb
pedra i llindes planes sense guardapols ni ornamentacions a excepció de la del primer pis, gòtica d'arc conopial,
arquets i guardapols amb arrencaments cisellats representant un cap i una bèstia mitològica. Les impostes tenen
motius decoratius vegetals i animals. També hi ha motllures que emmarquen el conjunt de l'obertura i l'ampit. A
l'accés principal hi ha una porta solar dovellada. Al primer pis el 1855 s'obrí un balcó de ferro forjat que altera
sensiblement el conjunt. La façana posterior té finestres d'arcs semicirculars i rebaixats. La casa té un jardí de
caire clàssic-romàntic que encara es conserva. També hi ha un interessant fumeral a la part posterior.
Apareix documentat un primer Galter al 1283. El 1373 el mas compra la pairalia veïna de Galídia. Al s.XX, mort
sense descendència una pubilla Galter i es traspassa la propietat a Lluís Thomàs i Galter de Sant Jordi Desvalls.
PROTECCIÓ FÍSICA

Tancada i voltada d'una tanca.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. En ús.

MESURES PROPOSADES
Conservació d'elements destacables de la façana com la finestra gòtica. Evitar projectes de restauració que
atemptin contra la conservació d'aquests elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B

DATA DE VALORACIÓ

22/07/2009

Can Ginesta

94

ZONA

Nord-oest del nucli antic

SITUACIÓ

C/ Ronda de baix 3

ÈPOCA

Segles XVII / XVIII

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial.

PROPIETAT

Privada

X 490006

Y 4652841

TIPOLOGIA

Casa

REF. CADASTRAL

0028112DG9502N0001SF

RÈGIM DEL SÒL

SUC 1a

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà. PE del nucli antic

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

Z 66

DESCRIPCIÓ
Casa de dues plantes i vessant a façana, construïda entre finals del segle XVII i principis del XVIII (1699 a la
clau, 1706 a la llinda d'una finestra), que s'ha mantingut fins a l'actualitat sense reformes d'importància. La porta
és adovellada de mig punt i les finestres són quadrangulars amb llinda monolítica.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tancada. Porta d'accés al pati d'entrada.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. En ús.

MESURES PROPOSADES
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici.

NIVELL DE PROTECCIÓ

C

DATA DE VALORACIÓ

16/07/2009

Can Gic / Mas Banyes de Palagret
X 490982

95

ZONA

Vall de Palagret

SITUACIÓ

Al costat dret de la riera de Palagret, entre aquesta i el bosc de la pedrera, just sobre el camí que
porta a la vall del Mas Espolla.

Y 4652133

Z 79

ÈPOCA

Desconeguda

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial.

PROPIETAT

Privada

TIPOLOGIA

Masia

REF. CADASTRAL

000100600DG95A0001FU

RÈGIM DEL SÒL

SNU PN

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

DESCRIPCIÓ
Edifici de planta baixa i dos pisos i teulada amb els dos vessants a façana. Presenta diversos cossos. La planta
baixa combina una porta adintellada amb una d'arc rebaixat. A la primera planta hi trobem tres finestres
adintellades amb ampit i un balcó emmarcat en rajol. Trobem esgrafiats a les rajoles que sobresurten del teulat.
El mas rebia el nom de la família Banyes, que apareix en capbreus dels segles XIV, XVI i XVII. Va passar als
Torrelles durant la primera meitat del XIX i, en època republicana, a Josep Gic, de qui rep el darrer nom.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. En ús.

MESURES PROPOSADES
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B

DATA DE VALORACIÓ

13/06/2007

Can Guinart

96

ZONA

Vall de Palagret

SITUACIÓ

Ronda Palagret 3.

ÈPOCA

Segles XVII-XIX

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial.

PROPIETAT

Privada

X 490952

Y 4652700

TIPOLOGIA

Masia

REF. CADASTRAL

0928713DG9502N0001LF

RÈGIM DEL SÒL

SUC 5b

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

Z 72

DESCRIPCIÓ
Masia de planta baixa, pis i golfes amb coberta de vessants a laterals, que centrà una de les antigues grans
propietats de Celrà, d'origens medievals. L'edifici actual, però, data del segle XVII (1649 en una llinda) i es
caracteritza per les obertures quadrangulars amb llinda monolítica, algunes motllurades i amb ampit. De l'interior
cal destacar l'escala de pedra que porta al primer pis i una columna de pedra a la volta de l'entrada. La part
esquerra de la casa fou considerablement reformada i ampliada al segle XIX en convertir-se en un segon
habitatge.
Trobem un Pere Guinart de Palagret capbrevant l'any 1340 i un Berenguer Guinart fent-ho l'any 1371. Aquesta
explotació anà creixent en època medieval, annexionat-se les bordes de Gotina i Juglar i el mas Darder, i
esdevingué, en època moderna, una de les propietats més riques de la vall de Palagret.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat. Tanca perimetral de pedra.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. En ús.

MESURES PROPOSADES
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B

DATA DE VALORACIÓ

20/12/2006

Can Liro del Pla

97

ZONA

Pla de Celrà

SITUACIÓ

Situada en l'encreument del camí de la Tira amb el camí d'accés a Can Simon.

X 490025

Y 4654253

ÈPOCA

Segles XVIII

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial.

PROPIETAT

Privada

Z 46

TIPOLOGIA

Masia

REF. CADASTRAL

000600100DG95C0001JW

RÈGIM DEL SÒL

SNU AP

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

DESCRIPCIÓ
Casal situat en la cruïlla on es separen els camins de can Verdera i can Simon. Es tracta d'un edifici de planta
rectangular, de planta baixa i pis, amb teulat a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. Destaquen la
porta i les finestres, una d'elles amb ampit, adintellades. El parament és de còdols lligats amb morter i amb
alguns blocs més grossos a les cantonades, però sense treballar.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat. Tanca perimetral metàl·lica.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. En ús. Reforma recent que ha implicat el tancament de la part que devia ser el cobert.

MESURES PROPOSADES
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B

DATA DE VALORACIÓ

20/07/2009

Can Mallola / Mas Molar del Portal / Mas
Fuster
ZONA

Nucli antic

SITUACIÓ

C/ Dr. Romagós 20

X 490001

ÈPOCA

1575, s.XVI

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial.

PROPIETAT

Privada

Y 4652682

98
Z 74

TIPOLOGIA

Casa urbana

REF. CADASTRAL

9926112DG8592N0001QG

RÈGIM DEL SÒL

SUC 1a

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà. PE del nucli antic

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

DESCRIPCIÓ
Casa urbana, avui entremitgeres, de planta rectangular amb pati posterior en una parcel·la d'estructura
medieval. Parets portants de pedra morterada i façana arrebossada amb obertures emmarcades amb carreus de
pedra. Coberta de teula àrab a dues aigües i embigats de fusta. Destacar la porta d'accés, amb 23 dovelles, i la
finestra del primer pis, renaixentista amb guardapols, que presenta en els seus arrencaments ornamentacions
geomètriques i caps cisellats d'inspiració gòtica. Al s.XIX fou obert un balcó al primer pis al costat de la finestra.
La casa forma part d'un carrer típicament medieval, amb edificacions del mateix estil. Primitivament la casa
també ocupava l'edifici del costat. De fet, l'espai proper pertanyia a la casa fins que va ser parcel·lat al segle XIX
pels Guinart de Palagret i s'hi van construïr la resta de cases entremitgeres que avui l'acompanyen.
Com a heretat can Molar del Portal neix al s.XVI i pren part del seu nom original del fet que debia estar ubicat al
costat d'un dels portals de la muralla. Al s.XVIII hi viuen els Fuster, moment en què el mas reuneix més
patrimoni.
PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. En ús.

MESURES PROPOSADES
Condicionar qualsevol projecte de reforma a la conservació dels elements destacables.

NIVELL DE PROTECCIÓ

C

DATA DE VALORACIÓ

14/07/2009

Can Marturi / Mas Molar
ZONA

Vall de Palagret

SITUACIÓ

C/ Aumet 7

ÈPOCA

Segles (XIV)-XVI-XVII-XIX-XX

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial.

PROPIETAT

Privada

99
X 490721

Y 4652755

TIPOLOGIA

Masia

REF. CADASTRAL

0526503DG9502N0001HF

RÈGIM DEL SÒL

SUC 5d

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

Z 83

DESCRIPCIÓ
Masia de planta baixa, pis i golfes, d'estructura basilical. Originària del segle XVI, tal com revela la porta
adovellada de mig punt, ha estat objecte de profundes remodelacions al llarg de la seva història. Dues de les
finestres de la planta noble són dels segles XVIII-XIX, però les reformes més importants, patents a la banda
dreta de la casa i a les golfes, en part realçades, són del segle XX. Exemptes, hi ha algunes estructures de
treball. Vora la casa hi ha dues basses usades en temps passats per a la indústria rajolera, i un porxo de planta
rectangular.
Aquest mas havia estat en mans de la família Molar, qui capbrevà als segles XIV, XV, XVI i XVII en
reconeixement del domini directe del senyoriu del castell de Palagret sobre el mas. El cognom Molar apareix
associat al mas fins mitjans segle XIX.
El nom de can Marturi prové d'un Martirià que l'habità acabada la Guerra Civil.
PROTECCIÓ FÍSICA

Tancada. Porta d'accés al camí d'entrada.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. En ús.

MESURES PROPOSADES
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B, E

DATA DE VALORACIÓ

19/12/2006

Can Marturi de la Cabanya
ZONA

Pla de Celrà

SITUACIÓ

C/ Cabanya 63

ÈPOCA

Segles XVIII

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial.

PROPIETAT

Privada

100
X 489713

Y 4653150

TIPOLOGIA

Masia

REF. CADASTRAL

9731203DG8593S0001MJ

RÈGIM DEL SÒL

SUNC UA9 5a

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

Z 59

DESCRIPCIÓ
Gran masia situada al carrer de la Cabanya. Es tracta d'un edifici força gran de planta baixa i dos pisos. El teulat
té dues parts: una amb el carener perpendicular a la façana i l'altra en paral·lel a aquesta. L'edifici es troba força
reformat, amb grans finestres, moltes d'elles acabades en punt rodó, i una porta d'arc rebaixat, adintellada, amb
una llum més petita.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat. Tanca perimetral vegetal i/o metàl·lica.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. En ús.

MESURES PROPOSADES
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B

DATA DE VALORACIÓ

01/12/2006

Can Medinyà

101

ZONA

Nord-oest del nucli antic

SITUACIÓ

C/ Ronda de Baix 7

ÈPOCA

Segles XVIII

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial.

PROPIETAT

Privada

X 490040

Y 4652843

TIPOLOGIA

Masia

REF. CADASTRAL

0028110DG9502N0001JF

RÈGIM DEL SÒL

SUC 1a

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà. PE del nucli antic

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

Z 69

DESCRIPCIÓ
Casal de mitjans XVIII. És de planta rectangular, planta baixa i dos pisos, amb teulat a dos vessants amb carener
perpendicular a façana.
Els Medinyà es troben documentats a Celrà desde les primeries del segle XVIII amb dues branques diferents, qui
sap si provinents d'un mateix tronc.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat. Mur de pedra al carrer d'accés i tanca perimetral metàl·lica al darrera.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. Del tot rehabilitat. En ús.

MESURES PROPOSADES
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B

DATA DE VALORACIÓ

14/07/2009

Can Medinyà de les Roques / Can Gana

102
Z 89

ZONA

Sud del nucli antic. Al Coll Nunell

SITUACIÓ

C/ Pujada d'en Prat 13 amb C/ de la Muralla 14

X 490084

ÈPOCA

Segles XV, XVI, XVII, XVIII.

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial.

PROPIETAT

Privada

Y 4652596

TIPOLOGIA

Casa de pagès

REF. CADASTRAL

0026202DG9502N0001SF

RÈGIM DEL SÒL

SUC 1b

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà. PE del nucli antic

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

DESCRIPCIÓ
Casa al llindant de la vila, de planta rectangular amb ampliacions, de planta baixa, pis i golfes. Els cossos que
s'hi ha afegit semblen de diversos períodes: època medieval, renaixement i segle XVIII. Coberta a dos vessants.
Mamposteria de pedra sense treballar ni escairar, menys a les cantonades i a les obertures, que n'hi ha de quatre
tipus: les voltes de les golfes, porta i finestres secundàries de pedra bruna com les cantonades, pedra calcària
blanca de la portalada i finestra superior amb llinda del 17 d'agost del 1728. De la mateixa pedra hi ha una
finestra cantonera gòtico- renaixentista a la part superior, amb guardapols de petxines (o curculles) i trencaigües
i marc de motllures. Les finestres secundàries són de rajols. Hi ha un arc de descàrrega cec.
En un capbreu de 1674 apareix esmentat un tal Francesc Medinyà, braçer, veí del mas Geli. L'actual edifici va ser
fet per Pere Medinyà l'any 1728. Al segle XVIII la documentació parla dels seus propietaris com a negociants. El
llinatge s'extingeix per falta de descendència durant la dècada de 1980.
PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat. Tanca perimetral de pedra.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. Del tot rehabilitada. En ús.

MESURES PROPOSADES
Condicionar qualsevol projecte de reforma a la conservació dels elements destacables.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B

DATA DE VALORACIÓ

14/07/2009

Can Pagès de les Pedres

103

ZONA

Vall de Reixach

SITUACIÓ

Situat entre el torrent de can Veray i el torrent Vermell. Sota Can Clar del Mas i Can Veray, a
l'inici del paratge de Cabrera, arran del camí empedrat que portava al castell de Barbavella.

X 489577

Y 4652401

Z 101

ÈPOCA

Segles (XIV)-XVIII-XX

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Actualment en aparent desús.

PROPIETAT

Privada

TIPOLOGIA

Masia

REF. CADASTRAL

000500800DG85B0001YS

RÈGIM DEL SÒL

SNU RP

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

DESCRIPCIÓ
Edifici de planta baixa i dos pisos, de planta rectangular i teulat a dos vessants. L'edifici es va aixecar en un
terreny en pendent que permet entrar directament per l'entrada principal al primer pis, mentre que l'accés a les
corts de la planta inferior es feia per portes independents al nord i l'est de l'edifici. La cosntrucció presenta
finestres rectangulars amb llindes monolítiques ben escairades. La memòria popular recorda que en els anys vint
moltes de les pedres treballades que enmarcaven les obertures varen ser venudes per a la urbanització de
S'Agaró.
El primer document on s'esmenta el mas és un capbreu a favor de la Pia Almoina de l'any 1334. En trobem un
segon esment en un capbreu de 1415 a favor de l'Hospital Nou de Girona. El patrimoni d'aquest casal es va veure
engrandit amb l'annexió de les terres del Mas Duran i del Mas Valls. A finals del XV els propietaris de Pedres
comencen a ser coneguts com a Pagès de les Pedres. Durant la dècada de 1980 el mas va deixar de pertànyer
als descendents legítims de la família Pagès.
PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat. Tanca perimetral vegetal.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Excloent una part al costat del camí d'accés, que es troba en ruïnes, la resta de l'edificació, murs i obertures, es
troben en bon estat. No així les fusteries, que possiblement degut al no manteniment es troben en un grau de
conservació deficient.

MESURES PROPOSADES
Conservació de possibles elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la
conservació d'aquests elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B

DATA DE VALORACIÓ

22/07/2009

Can Palahí

104

ZONA

Sud del nucli antic

SITUACIÓ

C/ Muralla 2

ÈPOCA

Segles XVII-XVIII

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial i comercial en planta baixa.

PROPIETAT

Privada

X 490009

Y 4652650

TIPOLOGIA

Masia

REF. CADASTRAL

0026205DG9502N0001HF

RÈGIM DEL SÒL

SUC 1b

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà. PE del nucli antic

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

Z 77

DESCRIPCIÓ
Masia a tocar de l'antic clos medieval. És un edifici de dues plantes i vessants a laterals, amb una ampliació
posterior a la banda dreta, el caient de la teulada de la qual és lleugerament més inclinat que la de la teulada
original. Té obertures de llinda monolítica i ha estat restaurada modernament.
Es tracta d'un mas edificat als segles XVII-XVIII, possiblement per una branca de la família Palahí del Mas. L'any
1886, en un espai segregat de la peça original d'aquest mas, s'hi va aixecar el casal a favor de la religiosa Rosa
Santaeugènia Coll i, tot seguit, el convent de les Dominiques, que va funcionar fins l'any 1974. L'any 1980 es va
enderrocar.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tancada. Mur perimetral de pedra.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. En ús.

MESURES PROPOSADES
Conservació de la volumetria original.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B

DATA DE VALORACIÓ

14/07/2009

Can Pou

105

ZONA

Barri del carrer Nou. Al Coll Nunell.

SITUACIÓ

C/ del Doctor Romangós 41

ÈPOCA

Segles XVII-XVIII

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial. Magatzem d'estris del camp.

PROPIETAT

Privada

X 489912

Y 4652389

TIPOLOGIA

Masia

REF. CADASTRAL

000501500DG85B0001LS

RÈGIM DEL SÒL

SNU RP

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

Z 92

DESCRIPCIÓ
És una masia de planta rectangular basilical de planta baixa (serveis i establies), planta i golfes. Accés en façana,
orientada a llevant, per l'era i per porta de llinda planera datada el 1667. La mamposteria és la mateixa de la
contrada (pedruscall) amb reforçament a les cantonades (aquí amb la mateixa pedra que a les obertures). Les
obertures són de llinda planera menys els arcs de punt rodó de les golfes i les obertures fetes actualment. Les
finestres tenen trencaigües amb motllures. La llinda de la finestra de la porta està datada del 1648. La porta
segueix la mateixa motllura i té guardafangs. La façana posterior, que dóna al carrer, ha estat remolinada i molt
modificada. Cal esmentar el ràfec volat a 4 fileres, mentre que a les golfes és a dobles filades.
El mas s'hauria anomenat Pou ses Comes. En 1203 apareix un Ramón Pou com a propietari d'un camp. El mas va
apareixent capbrevat en la documentació del XIV, XV i XVI.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. En ús.

MESURES PROPOSADES
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B

DATA DE VALORACIÓ

22/07/2009

Can Taradell / Pou de Palagret / Can Cal
Sant Pare / Cal Maguit / Cal Salip

106
Z 93

ZONA

Vall de Palagret

SITUACIÓ

Al sud del mas Espolla.

ÈPOCA

Segles (XIV)-XX

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial.

PROPIETAT

Privada

X 491245

Y 4651603

TIPOLOGIA

Masia

REF. CADASTRAL

000700100DG95A0001XU

RÈGIM DEL SÒL

SNU PN

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
PEIN les Gavarres.

DESCRIPCIÓ
Edifici situat al sud del mas Espolla, prop de la riera de Palagret. A part dels noms referits més amunt, també
hauria estat conegut com Pou de Sant Joan, per la seva proximitat a l'ermita de Sant Joan Salerm (Juià).
L'edifici, avui separat en dues finques, consta d'un cos principal de planta quadrangular, planta baixa i pis,
teulada a dos vessants amb carener perpendicular a una façana que presenta poques obertures: una porta
descentrada amb arc molt rebaixat i dues finestres adintellades, amb ampit i una d'elles amb impostes. L'altre
cos, de planta quadrangular també, presenta una portalada d'arc molt rebaixat i finestres rectangulars de factura
molt senzilla.
Els Pou de Palagret apareixen en un document de 1338. La primera documentació referida al mas és de 1378
quan Pere Pou es declara home propi del castell de Palagret. El mas lligat a la família Pou va apareixent
documentalment almenys fins al segle XVIII.
PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. En ús.

MESURES PROPOSADES
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B

DATA DE VALORACIÓ

04/12/2006

Can Prat de la Vila / Can Prat de Mas Geli

107
Z 81

ZONA

Sud del nucli antic. Al Coll Nunell.

SITUACIÓ

C/ Pujada d'en Prat 5

ÈPOCA

Segles XIII- XVII

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial.

PROPIETAT

Privada

X 490006

Y 4652606

TIPOLOGIA

Casa

REF. CADASTRAL

0026204DG9502N0001UF

RÈGIM DEL SÒL

SUC 1b

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà. PE del nucli antic

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

DESCRIPCIÓ
Edifici estructurat en diversos cossos, molt restaurat. Com a element de cert interès conserva una volta exterior
que hauria funcionat com a cobert i sobre la qual hi ha una terrassa amb accés pel primer pis. El parament és de
pedra petita i mitjana desbastada i amb carreus ben tallats a les cantonades.
Mas format per la segregació del capmàs Llunell del Coll. Fou un dels masos donats pel senyor de Barbavella al
Capítol de la Catedral de Girona a principis del segle XIII. Sembla que l'origen d'aquest edifici es trobaria en un
petit edifici esmentat com a borda Bufarda i, més tard, com mas Esteve de la Borda. L'edifici actual seria del
segle XVII, moment en què pertanyia a la família Geli de Santa Llogaia del Terri. Posteriorment, el mas fou venut
i revenut fins a acabar a mans dels jesuïtes del col·legi de Sant Martí Sacosta. El 1767 els seguidors de Sant
Ignasi foren expulsats d'Espanya i els seus béns subhastats. El mas passà a ser compartit per dos pagesos de
Celrà durant cinc anys fins que se'l quedà la família Prat de la Vila, que la va mantenir sota el seu poder fins la
primera meitat del segle XX.
PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat. Tanca perimetral.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. En ús.

MESURES PROPOSADES
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B

DATA DE VALORACIÓ

14/07/2009

Can Prat del Puig
ZONA

Vall de Palagret

SITUACIÓ

C/ Aumet 12 A

ÈPOCA

Segles (XIII)-XVI-XVIII

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial.

PROPIETAT

Privada

108
X 490869

Y 4652751

TIPOLOGIA

Masia

REF. CADASTRAL

0928701DG9502N0001UF

RÈGIM DEL SÒL

SUC 5d

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

Z 88

DESCRIPCIÓ
Tot i que documentada des del 1312, can Prat del Puig és una gran masia de tres plantes i vessants a laterals
amb obertures quadrangulars de llinda monolítica pròpies del segle XVIII, que s'ha mantigut quasi inalterada fins
avui. Alguna llinda amb dates inscrites més antigues, del segle XVI, són els únics testimonis, reaprofitats, de la
casa anterior. Davant la façana hi ha una porxada d'arcs de mig punt que suporta una terrassa a la que
s'accedeix des de la planta noble. Adossades a l'esquerra hi ha diverses dependències de treball.
Al segle XIV el cognom de la família era Puig tot i que, en aquell mateix segle ja se li afegí Prat al capdavant. El
mas es va formar a començaments del segle XIII amb terres del mas March i de la borda Barrera. El domini
directe quedava sota la senyoria de Palagret.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. En ús.

MESURES PROPOSADES
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B

DATA DE VALORACIÓ

19/12/2006

Can Prim

109

ZONA

Vall d'Aguiló. El Mas Valls.

SITUACIÓ

Al veïnat de Mavalls. A la banda dreta de la riera de Mavalls, damunt Can Bota.

X 490267

Y 4651833

ÈPOCA

Segles (XV)-XX

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

En desús.

PROPIETAT

Privada

Z 111

TIPOLOGIA

Masia

REF. CADASTRAL

17054A005000830000GI

RÈGIM DEL SÒL

SNU PN

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
PEIN les Gavarres.

DESCRIPCIÓ
Ruïnes del mas de Can Prim, en època medieval anomenat Mas Valls de Mont. Actualment tan sols es
distingeixen els murs exteriors de l'edifici. L'interior és totalment ocupat per la malesa que no permet copsar la
distribució interna.
Els Prim no es troben documentats fins al 1497, quan apareixen en un fogatge. Les terres que ocupava el mas
eren domini directe del castell d'Aguiló.
Hi ha un forn de calç ubicat a tocar de can Prim. Tot i que encara té la pràctica totalitat de les seves estructures,
el seu estat de conservació és bastant deficient, amb nombroses esquerdes i un enrunament incipient.

PROTECCIÓ FÍSICA

Inexistent.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Molt dolent. El mas es troba en ruïnes i l'interior ocupat per la vegetació.

MESURES PROPOSADES
Desbrossament de l’entorn immediat i del propi edifici. Conservació de les restes.
Control arqueològic en qualsevol afectació que s’hagi de fer en aquest lloc.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B

DATA DE VALORACIÓ

27/12/2006

Can Punxa Xèrries o Geronès
X 489402

110

ZONA

Veïnat de Rafart

SITUACIÓ

Situat a uns 100 metres al sud-est de cal Dineret vessant avall. El mas es troba sobre un camí
paral·lel al de cal Dineret a una cota més baixa en direcció est.

Y 4649119

Z 310

ÈPOCA

Desconeguda

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

En desús.

PROPIETAT

Privada

TIPOLOGIA

Masia

REF. CADASTRAL

17054A009000600000GU

RÈGIM DEL SÒL

SNU PN

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
PEIN les Gavarres.

DESCRIPCIÓ
Restes d'un mas situat al veïnat de Can Rafart, en plenes Gavarres. El mas es troba situat en el pendent de la
muntanya i adapta la seva estructura a aquest fet, amb accessos directes des de l'exterior tant a la planta baixa
com a la planta superior. A la seva cara de llevant s'observen les restes d'un gran contrafort, element molt comú
en aquest tipus de mas. Del mas tan sols es conserven les parets portants, fetes de pedres i lloses locals de mida
petita i mitjana, i algunes de les que compartimentaven l'espai interior, on en trobem algunes de rajol, tot i que
la majoria són també en pedra del país. La coberta es troba tota ensorrada i tan sols es conserva en el seu lloc
part de l'embigat de fusta.

PROTECCIÓ FÍSICA

Inexistent.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Dolent. La coberta no es conserva i l'interior ha estat envaït per la vegetació.

MESURES PROPOSADES
Desbrossament de l’entorn immediat i del propi edifici. Conservació de les restes.
Control arqueològic en qualsevol afectació que s’hagi de fer en aquest lloc.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A

DATA DE VALORACIÓ

03/02/2007

Can Quel de l'Estanc

111

ZONA

Nucli antic

SITUACIÓ

Pl. de l'Església C/Roques 3 cantonada amb C/Romagós 1.

X 490058

ÈPOCA

Segles XVI i XVIII

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial.

PROPIETAT

Privada

Y 4652709

Z 71

TIPOLOGIA

Casa

REF. CADASTRAL

0026101DG9502N0001XF

RÈGIM DEL SÒL

SUC 1a

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà. PE del nucli antic

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

DESCRIPCIÓ
Edifici cantoner de tres plantes, molt reformat modernament, però que conserva dos elements de la casa antiga:
una finestra cantonera i la porta de la planta baixa.
La finestra cantonera és d'estil renaixentista, amb alguns elements ornamentals d'influència gòtica. Presenta un
guardapols amb escuts cisellats als arrencaments. És datada l'any 1563 i a la cantonada presenta un cap cisellat
d'expressió gòtica. El trencaaigües de l'àmpit és emmollurat. La pedra és polida i ben treballada.
La porta de la planta baixa és amb llinda plana i de pedra polida, i porta la data de 1730.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. En ús.

MESURES PROPOSADES
Condicionar qualsevol projecte de reforma a la conservació dels elements destacables.

NIVELL DE PROTECCIÓ

C

DATA DE VALORACIÓ

14/07/2009

Can Quintana

112

ZONA

Veïnat de Mas Serra

SITUACIÓ

Al sud respecte del nucli antic. Al final d'un carrer sense sortida, passat Can Reixach.

X 489865

Y 4652240

Z 109

ÈPOCA

Segles XVIII-XIX

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial.

PROPIETAT

Privada

TIPOLOGIA

Masia

REF. CADASTRAL

000502900DG85B0001ES

RÈGIM DEL SÒL

SNU RP

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

DESCRIPCIÓ
Masia de grans dimensions, de dues plantes i golfes i vessant a façana. Tot i que el mas és més antic, l’edifici
actual pertany a una reconstrucció del segle XVIII. Presenta una divisió bipartida, una part per a la família
propietària i l’altre per als masovers. Té diverses dependències de treball, algunes adossades i d’altres exemptes.
Les obertures de la façana principal són rectangulars i fetes amb llindes i muntants ben escairats. Algunes de les
obertures tenen ampit motllurat. La façana és coronada amb un ràfec motllurat amb rajoles posades l'una al
costat de l’altra. Els edificis adjacents, avui vivendes independents, tenen alguna finestra d'arc conopial
evolucionat amb ampit motllurat.
Tenim documentada la família Quintana des de finals del XV. A partir del XVII, amb la incorporació de Salvador
Garriga de Juià com a cap de casa, els descendents adoptaran el nom compost Garriga-Quintana.
Segons un capbreu de 1681-82 el mas Quintana hauria format part del mas Sàbat (dins el domini del castell de
Palagret) i de les terres dels masos Andreu i Perich (sota el domini de Barbavella).
PROTECCIÓ FÍSICA

Tancada.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. En ús.

MESURES PROPOSADES
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B, E

DATA DE VALORACIÓ

20/12/2006

Can Rafart

113

ZONA

Veïnat de Rafart

SITUACIÓ

Al sud del terme municipal, al nord-est del puig Estela.

X 489778

ÈPOCA

Segles XIV- XVIII

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

En desús.

PROPIETAT

Privada

Y 4649457

Z 270

TIPOLOGIA

Masia

REF. CADASTRAL

17054A009000550000GS

RÈGIM DEL SÒL

SNU PN

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
PEIN les Gavarres.

DESCRIPCIÓ
Restes de l'antic mas de Can Rafart. L'orientació de l'edifici és a sud-est i es troba emboscat en una zona
muntanyenca.
L'any 1323 apareix documentat el nom de Guillem Rafart com a propietari d'aquest mas en la compravenda d'un
bosc. Existeix un capbreu de 1362 on el mas és capbrevat a favor de la canònica de Sant Feliu de Girona. L'any
1645, en un document, es distingeix amb l'afegit "de la muntanya" al propietari d'aquest mas per tal de distingirlo dels seus parents de la vila. A mitjans XVIII hi viu Miquel Gaseu, encara que la casa continua essent de la
família Rafart, que se la vendran en segles posteriors.
En l'interior, entre l'enderroc de les parets es conserva una pedra de mola.

PROTECCIÓ FÍSICA

Inexistent.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
En ruïnes. Tan sols es conserven les parets.

MESURES PROPOSADES
Desbrossament de l’entorn immediat i del propi edifici. Conservació de les restes.
Control arqueològic en qualsevol afectació que s’hagi de fer en aquest lloc.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A

DATA DE VALORACIÓ

03/02/2007

Can Reixach

114

ZONA

Veïnat de Mas Serra

SITUACIÓ

Al sud del nucli antic. Abans d'arribar a Can Quintana.

X 489932

ÈPOCA

Finals segle XVIII-XX

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial.

PROPIETAT

Privada

Y 4652210

Z 106

TIPOLOGIA

Masia

REF. CADASTRAL

000502400DG85B0001RS

RÈGIM DEL SÒL

SNU RP

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

DESCRIPCIÓ
Mas de volumetria variada amb obertures senzilles adintellades, algunes d'elles amb ampit motllurat. El
parament és de pedres desbastades. Es troba construït en un desnivell del terreny. A la part més baixa presenta
un contrafort.
El mas actual sorgí a finals del segle XVIII- començaments del XIX, construït pel fill de la pubilla de Can Bosch i
de Can Palahí del Mas, casada amb Feliu Reixach. Amb anterioritat aquí hi hauria hagut Can Palahí del Mas.
Trobem documentats a Celrà un Guillem Parahí el 1334 i un Pere Parahí el 1343.
A l'interior del mas es conserva una premsa i un trull.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. En ús.

MESURES PROPOSADES
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici. Incentivar la conservació de la premsa i el trull
que es conserven a l'interior.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B, E

DATA DE VALORACIÓ

22/12/2006

Can Romagós / Ca l'Alemany
ZONA

Nucli antic

SITUACIÓ

Pl. Església 10

ÈPOCA

Segles XVI/XIX

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial.

PROPIETAT

Privada

X 490077

115
Y 4652758

Z 70

TIPOLOGIA

Casa urbana

REF. CADASTRAL

0127109DG9502N0001XF

RÈGIM DEL SÒL

SUC 1a

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà. PE del nucli antic

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

DESCRIPCIÓ
Casa de planta rectangular amb baixos, pis i golfes. Presenta tres façanes exteriors i una paret mitjanera. Murs
portants amb carreus ben tallats i units amb morter marcant juntes. Porta amb arc de mig punt i 19 dovelles. Les
obertures són totes emmarcades amb carreus de pedra. Les llindes de les finestres són d'arc conopial
evolucionat. Hi ha un balcó amb barana de ferro forjat presumiblement del s.XIX. En la façana posterior hi ha
dues finestres transformades en balconera. La façana lateral presenta elements propis del s. XIX. La part
superior és rematada amb una barana d'inspiració romàntica pròpia del s.XIX.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. En ús.

MESURES PROPOSADES
Condicionar qualsevol projecte de reforma a la conservació dels elements destacables.

NIVELL DE PROTECCIÓ

C

DATA DE VALORACIÓ

16/07/2009

Can Sàbat

116

ZONA

El Padró. Al Torrent del Gorgs.

SITUACIÓ

Accés pel carrer Germans Sàbat.

ÈPOCA

Segle XVIII

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial.

PROPIETAT

Privada

X 490506

Y 4652741

TIPOLOGIA

Masia

REF. CADASTRAL

0526507DG9502N0001YF

RÈGIM DEL SÒL

SUNC PEMU1 5c

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

Z 94

DESCRIPCIÓ
Casal del segle XVIII resultant de la reedificació d'un edifici anterior. L'edifici és de planta rectangular, de planta
baixa i dos pisos.
El cognom Sàbat apareix ja el 1187, tot i que els orígens de la nissaga actual són del segle XVI, potser
descendents d'aquells Sàbat documentats en època medieval que haurien ocupat el mas ara conegut com can
Calvó.
L'actual can Sàbat és un casal menestral i alguns dels seus ocupants han estat teixidors de lli i músics.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. En ús.

MESURES PROPOSADES
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B

DATA DE VALORACIÓ

12/01/2007

Can Sentato / Can Canadell

117

ZONA

Vall de Palagret

SITUACIÓ

Ronda de Palagret. A sota la Torre Desvern i prop del Castell de Celrà.

X 490585

Y 4652339

ÈPOCA

Desconeguda

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial.

PROPIETAT

Privada

Z 86

TIPOLOGIA

Masia

REF. CADASTRAL

0523701DG9502S0001FX

RÈGIM DEL SÒL

SUC 5d

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

DESCRIPCIÓ
Edifici de planta rectangular de mamposteria amb teulat a dues aigües i carener perpendicular a la façana
principal. Presenta diversos contraforts als laterals de la construcció.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. En ús.

MESURES PROPOSADES
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B

DATA DE VALORACIÓ

04/08/2009

Can Simon / Casa Nova

118

ZONA

Pla de Celrà

SITUACIÓ

Situada entre el camí d'Orrriols i el camí de la Tira.

X 489735

ÈPOCA

Segle XVIII-XX

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Magatzem agrícola.

PROPIETAT

Privada

Y 4654370

Z 46

TIPOLOGIA

Masia

REF. CADASTRAL

001000100DG85D0001XU

RÈGIM DEL SÒL

SNU AP

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

DESCRIPCIÓ
Edifici de planta rectangular, de planta baixa i dos pisos, amb teulat a dos vessants amb carener paral·lel a les
façanes. El parament és de còdols lligats amb morter. De la façana tan sols es destaca la porta adintellada i la
finestra adintellada i amb ampit que es troba sobre la porta. La resta d'obertures, a part d'una segona porta
adintellada, són fetes de rajol.
La casa va ser feta per la família Guinart de la vila, que posseïen terres en aquesta zona, irrigada gràcies a la
sèquia Vinyals.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
L'estat de conservació de l'edificació és suficient per l'ús que se'n fa però en general presenta una preservació
deficient.

MESURES PROPOSADES
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B

DATA DE VALORACIÓ

20/07/2009

Can Taverner de la Vila
ZONA

Nucli antic. Al Torrent del Gorgs.

SITUACIÓ

C/ Baixada de la Doma 6

ÈPOCA

Segle XVI

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial.

PROPIETAT

Privada

119
X 490169

Y 4652718

TIPOLOGIA

Casa

REF. CADASTRAL

0126115DG9502N0001ZF

RÈGIM DEL SÒL

SUC 1a

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà. PE del nucli antic

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

Z 70

DESCRIPCIÓ
Edifici situat a l'entorn inmediat de la sagrera, també esmentat com Taverner Pagès o del Prat. La família resta
documentada des de les primeries del segle XVI. L'any 1593 el casal es veu reformat per Antoni Banyes, casat
amb la pubilla. L'aspecte actual seria fruit d'aquestes reformes, amb el teulat a doble vessant i les obertures
adintellades de carreus ben tallats. Al cos principal, de planta baixa, pis i golfes, s'hi han afegit diversos cossos
necessaris per a les tasques agrícoles.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. En ús.

MESURES PROPOSADES
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici.

NIVELL DE PROTECCIÓ

C

DATA DE VALORACIÓ

16/07/2009

Can Taverner de Palagret

120

ZONA

Vall de Palagret

SITUACIÓ

Entre els carrers Joan Papasseit nº8 i Narcís Monturiol nº7.

X 490959

ÈPOCA

Segles XVII-XVIII

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial.

PROPIETAT

Privada

Y 4652555

Z 70

TIPOLOGIA

Masia

REF. CADASTRAL

0925907DG9502N0001IF

RÈGIM DEL SÒL

SUC 5b

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

DESCRIPCIÓ
Masia de planta rectangular de planta baixa i dos pisos, amb coberta a dos vessants. El seu aspecte actual es deu
als segles XVII i XVIII. Com s'endevina a la façana sud, el mas presenta més d'una fase amb un creixement cap
a ponent, on trobem, a la façana de ponent, un gran arc rebaixat amb una imposta conservada.
A la façana sud trobem tres tipus de finestres: dues obertures en arc de mig punt en plec de llibre i dues d'arc
rebaixat, també en plec de llibre. Al pis primer trobem finestres adintellades amb ampit.
A Celrà hi ha documentat el cognom Taverner a partir del segle XVI. El patrimoni d'aquesta família era dels més
importants de Celrà i fins i tot tenien casa dins la vila.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. En ús.

MESURES PROPOSADES
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B

DATA DE VALORACIÓ

20/12/2006

Can Taverner Petit / Mas Nunell
X 490748

121

ZONA

Vall de Palagret

SITUACIÓ

Entre la riera de Palagret i la de Mavalls, just abans que aquestes es trobin.

Y 4652193

ÈPOCA

Desconeguda

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial.

PROPIETAT

Privada

Z 86

TIPOLOGIA

Masia

REF. CADASTRAL

000100500DG95A0001TU

RÈGIM DEL SÒL

SNU RP

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

DESCRIPCIÓ
Edifici format per diferents cossos, dels quals se'n destaca el cos principal, de planta baixa i dos pisos. El
parament és de pedra desbastada lligada amb morter i amb pedres escairades a les cantonades. La porta és
adintellada i desplaçada a un dels costats, i la part central de la façana és ocupada per un contrafort. Destaquen
tres finestres de mides diferents i totes tres amb impostes sota el dintell. Sota un porxo, en el lateral, trobem
una finestra adintellada amb arc conopial evolucionat i, en la mateixa façana sud-est, una llinda amb data de
1735. Les finestres superiors de la façana posterior són d'arc de mig punt en plec de llibre.
El mas apareix en la documentació del XVI amb el nom de Nunell o Llunell. La casa va ser adquirida mitjançant
subhasta per Francesc Taverner l'any 1871. És a partir d'aquest moment que es comença a conèixer la casa com
a Can Taverner Petit.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. En ús.

MESURES PROPOSADES
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B

DATA DE VALORACIÓ

20/12/2006

Can Veray

122

ZONA

Vall de Reixach. Veïnat de Can Veray.

SITUACIÓ

Situat al peu de la muntanya del Congost. La casa es troba al costat esquerre del torrent de can
Veray.

X 489389

Y 4652239

ÈPOCA

Segles (XII)-XVII / XVIII

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial.

PROPIETAT

Privada

TIPOLOGIA

Masia

REF. CADASTRAL

Varies

RÈGIM DEL SÒL

SNU RP

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

Z 111

DESCRIPCIÓ
Casal que fou centre d'una antiga i gran propietat, i que ha donat nom a un veïnats. El casal actual, d'estructura
molt complexa, s'originà als ss.XVII-XVIII, i està format per diversos habitatges adossats, avui repartits entre
tres propietaris. La casa principal, de tres plantes i vessants a laterals, resta avui amagada per construccions
posteriors. A llevant hi ha una altra edificació destacada, de tres plantes i teulada a doble vessant, que podria
haver estat inicialment una torre, posteriorment modificada. Entre aquestes dues construccions s'hi bastí una
altra casa, de dues plantes i vessants a laterals. A la part posterior del conjunt, finalment, s'hi aixecaren
edificacions annexes i, en els darrers anys, un habitatge. En l'interior es conserva un refugi subterrani excavat en
el subsòl, segons es diu de la Guerra Civil, i una premsa de vi recentment restaurada.
Els Veray es documenten des del s.XIII. El patrimoni s'amplia amb la borda Busqueta al XIV, amb el mas Llapart
al XV per herència i amb el mas Salvador (o Cruïlles) al 1512 . Tot el patrimoni restava sota el domini del castell
de Barbavella,senyorejat per l'Hospital Nou de Girona. Els Veray van mantenir la propietat fins la dècada de 1990.
PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat. Tanca en un dels camins d'accés.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. En ús.

MESURES PROPOSADES
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B, E

DATA DE VALORACIÓ

22/07/2009

Can Verdera

123

ZONA

Pla de Celrà

SITUACIÓ

Al marge dret del camí de la Tira.

ÈPOCA

1763, ampliació s.XIX

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

En desús.

PROPIETAT

Privada

X 489987

Y 4654889

TIPOLOGIA

Masia

REF. CADASTRAL

000500100DG85D0001SU

RÈGIM DEL SÒL

SNU HP

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

Z 43

DESCRIPCIÓ
Mas de planta rectangular i coberta de teula àrab amb cairats a dos vessants. La construcció de les parets és feta
amb còdols, fet que caracteritza les construccions existents en aquest pla prop del riu Ter. Les finestres i porta
d'accés haurien estat emmarcades per carreus de pedra amb llindes planes sense cap ornamentació. Inicialment
la casa era estructurada en tres crugies, posteriorment fou ampliada per la bana est i es va construir una altra
part amb una volta d'arc de mig punt de totxo que servia de pallissa. Hi ha un petit forn a la planta baixa. La
crugia central a la planta baixa és feta amb volta de rajols a sardinell, i al fons hi ha l'escala que condueix a la
planta principal. Es conserva parcialment el rellotge de sol a la façana principal.
La llinda de la porta d'accés duu la inscripció "Jaume Galter me a feta per l'any 1763". Probablement hauria estat
una masoveria de can Galter de Celrà.
El mas va ser fet en, aleshores, una zona forestal i de pastures i la seva implantació va permetre aprofitar la
zona per al conreu de regadiu gràcies a la sèquia Vinyals.
PROTECCIÓ FÍSICA

Inexistent.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Variable. Les parets es troben en bon estat no així els revestiments de parets i paviments interiors, que són
gairebé inexistentns. També manquen les fusteries, tan exteriors com interiors.

MESURES PROPOSADES
Condicionar qualsevol projecte de reforma a la conservació dels elements destacables.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B

DATA DE VALORACIÓ

20/07/2009

Can Vidal

124

ZONA

El Congost

SITUACIÓ

Accés des de Campdorà. Agafant un camí paral·lel a les vies del tren.

X 487731

Y 4652596

ÈPOCA

Segle XIX

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

En desús.

PROPIETAT

Privada

Z 52

TIPOLOGIA

Restaurant

REF. CADASTRAL

17054A002000030000GA

RÈGIM DEL SÒL

SNU

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

DESCRIPCIÓ
Edifici de planta rectangular, composat per un cos central d'una sola planta amb terrassa balustrada i dos cossos
laterals simètrics, a banda i banda, de dues plantes i teulada a quatre vessants, de teula vitrificada i amb testos
de remat. Al pis de dalt, aquests dos cossos tenen obertures amb balcons de llosana de pedra i balconeres a la
planta baixa. Totes les obertures tenen guardapols.
Durant un temps fou un restaurant

PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
L'edifici en si es troba en bon estat de conservació exteriorment. S'han pintat recentment parets i obertures. Però
es desconeix l'estat de l'interior de l'edificació.

MESURES PROPOSADES
Condicionar qualsevol projecte de reforma a la conservació dels elements destacables.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B

DATA DE VALORACIÓ

10/07/2009

La Rectoria

125

ZONA

Nucli antic

SITUACIÓ

C/ de la Muralla 3

ÈPOCA

Segle XVIII

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial.

PROPIETAT

Privada

X 490034

Y 4652670

TIPOLOGIA

Casa

REF. CADASTRAL

0026108DG9502N0001HF

RÈGIM DEL SÒL

SUC 1a

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà. PE del nucli antic

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

Z 79

DESCRIPCIÓ
Edifici de planta rectangular de tres pisos d’alçada. S’observen diferents afegits a l’edificació original on encara
romanen finestres adintellades.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. En ús.

MESURES PROPOSADES
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B

DATA DE VALORACIÓ

16/07/2009

Mas Barrera

126

ZONA

Vall de Palagret. Vall del Mas Espolla.

SITUACIÓ

Al marge esquerre de la riera de Palagret a l'alçada del Mas Torrelles.

X 490891

Y 4651582

ÈPOCA

Desconeguda

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

En desús.

PROPIETAT

Privada

Z 103

TIPOLOGIA

Masia

REF. CADASTRAL

17054A005001210000GU

RÈGIM DEL SÒL

SNU PN

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
PEIN les Gavarres.

DESCRIPCIÓ
Restes del mas Barrera. Tan sols es conserven els murs, en alçat, de la meitat del mas. És dificil saber quina era
la planta de l'edifici tot i que té tendència quadrangular. Amb la simple observació de les parets exteriors es pot
apreciar que el mas presenta més d'una fase constructiva. L'interior és actualment poc accessible degut a la
vegetació que hi ha crescut, pel que es desconeix quina hauria estat la seva distribució interna, de la que en
queden pocs vestigis.
El parament és de pedra del país desbastada per formar cares més o menys planeres. Es troben carreus ben
formats en algunes finestres i en algunes cantonades.
El mas va donar el sobrenom de castell de Mabarrera al castell de Palagret, ja que aquest es trobava en terres
pertanyents al mas.

PROTECCIÓ FÍSICA

Inexistent.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
En ruïnes. Tan sols es conserven part de les parets portants.

MESURES PROPOSADES
Desbrossament de l’entorn immediat i del propi edifici. Conservació de les restes.
Control arqueològic en qualsevol afectació que s’hagi de fer en aquest lloc.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B

DATA DE VALORACIÓ

03/02/2007

Mas Bideu

127

ZONA

Vall d'Aguiló

SITUACIÓ

Al veïnat del Mas Blanch. Mas situat entre el mas Blanch i el castell de mas Serra.

X 490216

Y 4652086

ÈPOCA

Desconeguda

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial.

PROPIETAT

Privada

Z 112

TIPOLOGIA

Masia

REF. CADASTRAL

000100800DG95A0001OU

RÈGIM DEL SÒL

SNU RP

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

DESCRIPCIÓ
El mas Bideu ha estat conegut també com a mas Perich. El mas és senzill, amb planta i pis i teulada a dos
vessants amb el carener paral·lel a façana. Les parets són arrebossades i les obertures adintellades, amb
finestres amb ampit.
El mas va sorgir de les terres que havien estat de la borda Pelegrina en època medieval. Trobem un Bernat
Bideu, a començaments del XV, relacionat amb la venda d'un tros de terra. Al llarg dels segles XVII els Bideu van
venent terres del mas i, finalment, en 1916, Pere Pagans i Lladó adquireix la casa amb part de les terres.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. En ús.

MESURES PROPOSADES
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B

DATA DE VALORACIÓ

31/07/2009

Mas Blanch

128

ZONA

Vall d'Aguiló

SITUACIÓ

Al veïnat de Mas Blanch. Mas situat entre el mas Bideu i l'hort de l'Alemany.

X 490160

Y 4652064

ÈPOCA

Segle (XIV)-XX

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial.

PROPIETAT

Privada

Z 115

TIPOLOGIA

Masia

REF. CADASTRAL

000100900DG95A0001KU

RÈGIM DEL SÒL

SNU RP

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

DESCRIPCIÓ
Es tracta d'un edifici de mides considerables amb diversos cossos. Les obertures són adintellades i alguna de les
finestres és amb ampit. El parament és de pedres de petit tamany lligades amb morter i amb carreus més
treballats en les cantonades. La casa es troba avui dia restaurada.
Trobem els Blanch documentats a mitjans XIV, quan Berenguer Blanch i la seva dona es fan homes propis d'un
clergue de Sant Feliu de Girona. Existeix documentació dels Blanch al XV i XVI, en forma de capbreu, de
testament i fogatge. A començaments del XVIII ja no existeix com a unitat d'explotació pagesa.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. En ús.

MESURES PROPOSADES
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B

DATA DE VALORACIÓ

19/12/2006

Mas Espolla

129

ZONA

Vall de Palagret. Vall del Mas Espolla

SITUACIÓ

Veïnat de Palagret.

ÈPOCA

Segles XVI, XVII i ampliacions

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial i ¿?

PROPIETAT

Privada

X 491340

Y 4651813

TIPOLOGIA

Masia

REF. CADASTRAL

17054A005000130001HT

RÈGIM DEL SÒL

SNU PN

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
PEIN les Gavarres.

Z 69

DESCRIPCIÓ
Edifici de planta rectangular de planta baixa i dos pisos amb altres dependències annexes. Inicialment devia estar
estructurat en tres crugies amb accés central. Posteriors modificacions i ampliacions han donat el conjunt actual.
El sostre de la planta baixa presenta voltes de canó rebaixades construïdes amb rajols a sardinell. Les parets
portants són de pedra morterada, amb carreus ben tallats a les cantonades. Cal destacar la gran porta dovellada
de l'accés principal i les tres finestres del primer pis. Una d'elles és gòtica amb arc conopial i ampit de pedra
emmotllurada amb l'escut de la casa cisellat. També a la llinda de la porta hi ha ornaments típicament medievals.
La finestra de sobre de la porta és renaixentista, així com també ho és la finestra cantonera, que presenta un
guardapols amb petxines cisellades en els seus arrencaments, amb data de 1618. Actualment la casa conserva
en gran part la seva puresa formal inicial. Es conserva l'era a la part posterior de la casa.
El nom d'Espolla en referència a aquesta casa apareix al s.XVI. Anteriorment el mas havia estat part de l'heretat
Riera, depenent del castell de Palagret. La família Espolla va perdre la propietat de la casa a finals del s.XIX.
PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
?¿En data de la valoració el mas es troba en procés de restauració.

MESURES PROPOSADES
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B, E

DATA DE VALORACIÓ

04/12/2006

Mas Pagès de l'Alzina / Cal Pastor
X 489730

130

ZONA

Veïnat de Mas Serra

SITUACIÓ

A les primeres estribacions de les Gavarres. Edificat arran del camí que porta a la cresta de Sant
Miquel passant per la Creu Palomer, fa de partió entre les darreres feixes conreades en la
muntanya anomenada de Bellsoley i el començament de l'espesa boscúria, sobre el dret vessant
de llevant del torrent Vermell.

Y 4651828

Z 152

ÈPOCA

Segle XVIII

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Magatzem agrícola.

PROPIETAT

Privada

TIPOLOGIA

Masia

REF. CADASTRAL

001000600DG85B0001ZS

RÈGIM DEL SÒL

SNU PN

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
PEIN les Gavarres.

DESCRIPCIÓ
En ser un mas construït en pendent presenta unes grans arcades per salvar el desnivell. Sobre aquestes arcades
exemptes s'aprofità per fer-hi una àmplia terrassa. El mas presenta una planta quadrangular amb un cos
principal amb teulat a dos vessants i carener perpendicular a la façana. Per la part de ponent hi ha una portalada
de pedra amb data del segle XVIII. Trobem dues rajoles del carener on hi ha la data de 1801, indicant una
reforma del teulat.
La família Pagès de l'Alzina tindria origen en un antic mas anomenat Aulina o Alzina. A partir del segle XV trobem
l'afegitó de Pagès a l'originari d'Alzina.
L'any 1837 el mas surt del patrimoni familiar dels Pagès d'Alzina per compra judicial.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat. Mur perimetral de pedra.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. Malgrat conservar un ús eminentment agrícola.

MESURES PROPOSADES
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B, E

DATA DE VALORACIÓ

22/07/2009

Mas Torrelles / Cal Cuc
ZONA

Vall de Palagret

SITUACIÓ

C/ Joan Brossa 1.

ÈPOCA

Desconeguda

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial

PROPIETAT

Privada

131
X 490788

Y 4652500

TIPOLOGIA

Masia

REF. CADASTRAL

0724601DG9502S0001XX

RÈGIM DEL SÒL

SUC 5b

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

Z 78

DESCRIPCIÓ
Masia situada a ponent de la riera de Palagret, actualment dins d'una zona residencial. Formada per diversos
cossos, conserva l'era davant de la façana principal. L'edifici actual, molt reformat, deu el seu aspecte a l'època
moderna, tot i que no es pot descartar que estigui edificat sobre un edifici medieval.
El document més antic que ens parla dels Torrelles és un capbreu de 1670. El nom de cal Cuc prové del motiu
amb què era conegut Miquel Farrerós Palahí que va comprar el mas l'any 1927.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat. Tanca perimetral de pedra.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. En ús.

MESURES PROPOSADES
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B

DATA DE VALORACIÓ

22/12/2006

Mas Verdera del Torrent
ZONA

Est del nucli antic. Al Torrent del Gorgs.

SITUACIÓ

C/ Pou Vila 15, 17, 19

ÈPOCA

Segles (XIII)-XX

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial.

PROPIETAT

Privada

132
X 490237

Y 4652668

TIPOLOGIA

Masia

REF. CADASTRAL

Varies

RÈGIM DEL SÒL

SUC 1a

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà. PE del nucli antic

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

Z 73

DESCRIPCIÓ
Mas molt enmascarat per construccions posteriors, situat al carrer Pou Vilà. Es conserven algunes finestres
adintellades amb ampit.
Sembla que l'inici documental d'aquest mas és del 1278 quan la Pia Almoina compra el mas anomenat Sa Masó a
un ciutadà de Girona i aquesta institució hi establí Berenguer Cervera al 1350. Durant el XVII i XVIII els Verdera
continuen capbrevant en reconeixement del domini directe.

PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. En ús.

MESURES PROPOSADES
Preservar possibles elements destacables.

NIVELL DE PROTECCIÓ

C

DATA DE VALORACIÓ

16/07/2009

Xalet unifamiliar o Torre Pagans
ZONA

La fàbrica

SITUACIÓ

C/ de la Industria 7

X 489533

ÈPOCA

Primer terç del segle XX

CATEGORIA

Civil

ÚS ACTUAL

Residencial i terciari.

PROPIETAT

Privada

133
Y 4652863

Z 71

TIPOLOGIA

Residencial

REF. CADASTRAL

9628101DG8592N0001OG

RÈGIM DEL SÒL

SUC 3b

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

DESCRIPCIÓ
Gran casal unifamiliar aïllat, desenvolupat en planta baixa, dues plantes i unes golfes. La coberta és de teula amb
diversos pendents, que s'adapta a la forma irregular de la planta. Una part de la coberta és una terrassa plana,
protegida amb una barana de balustres, a la qual s'hi accedeix per mitjà d'un badalot col·locat en un angle de
l'edifici. La casa està construïda amb murs portants. L'acabat de les façanes és arrebossat i pintat. La teulada
presenta grans ràfecs, en la confluència dels quals amb les parets s'hi pot veure una filera de rajoles ceràmiques
que combinen dos colors. Les diferents obertures són de proporcions verticals i el sistema de tancament és amb
persianes de llibret.
L'edifici correspon a la tipologia característica de xalet amb torre que es desenvolupà sobretot des de l'últim terç
del segle XIX. Està situat a l'interior d'un gran jardí i formava part de l'antic recinte de la fàbrica "Estractos
Curtientes y Productos Quimicos S.A.". Isidre Bosch i Batallé probablement fou l'arquitecte encarregat de la
construcció de la casa.
PROTECCIÓ FÍSICA

Tancat. Tanca perimetral vegetal i metàl·lica.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. En ús.

MESURES PROPOSADES
Conservació d'elements destacables. Evitar projectes de restauració que atemptin contra la conservació d'aquests
elements o que modifiquin excessivament el caràcter de l'edifici.

NIVELL DE PROTECCIÓ

B

DATA DE VALORACIÓ

13/07/2009

Primer Pou de Celrà

134

ZONA

Al sud-est del nucli antic

SITUACIÓ

Al marge esquerra del carrer Maria Cristina, al davant de Can Cornellà.

X 490224

Y 4652552

ÈPOCA

Desconeguda

CATEGORIA

Civil

TIPOLOGIA

Pou

ÚS INICIAL

Pou

ÚS ACTUAL

En desús

PROPIETAT

Pública
RÈGIM DEL SÒL

SUC A

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

Z 82

DESCRIPCIÓ
Està format per quatre murs construïts amb rajol vist. Els pilars de les quatre arestes i l’arc de coronació dels
plans de façana estan formats pel mateix material.
En la paret que dóna a carrer, podem observar-hi una placa ornamental de pedra i una finestra a través de la
qual es devia extreure l’aigua del pou, ara tancada amb una petita porta metàl•lica.
A un dels costats del pou, entre la bardissa s’entreveu un muret amb coronació de pedra que bé podria haver
estat un banc.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
L'estructura del pou es troba en bon estat encara que en aparent desús, però el seu entorn es troba enverdissat.

MESURES PROPOSADES
Desbrossament de l'entorn i regularitat en les tasques de conservació.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A

DATA DE VALORACIÓ

16/07/2009

Sèquia Vinyals

135

ZONA

Pla de Celrà

SITUACIÓ

Travessa el pla de Celrà d'oest a est, fent de límit nord al polígon industrial.

X 489681

Y 4653775

ÈPOCA

1748

CATEGORIA

Civil

TIPOLOGIA

Sèquia

ÚS INICIAL

Regatge dels cultius de la zona

ÚS ACTUAL

Regatge dels cultius de la zon

PROPIETAT

Privada
RÈGIM DEL SÒL

SNU AP

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

Z 48

DESCRIPCIÓ
El rec es compon d'un canal principal (Rec Gros). Hi ha un tram gairebé del tot soterrat amb volta de pedra entre
l'inici i el molí de Campdorà. Pel que fa al pla de Celrà, d'aquest rec principal se'n deriven 8 recs mestres amb els
noms de rec dels Molins, d'Orriols, d'en Banyes, de Llufira, de les Coromines, del Cargol, dels Clots i d'Aumet. La
sèquia, que es va construïr l'any 1748 a càrrec de l'hisendat Mateu de Vinyals, de Flaçà, naixia a la resclosa de
Campdorà i permetia fer funcionar dos molins fariners i regar els camps de la plana de Celrà. Això permeté
implantar el conreu de regadiu en aquesta extensa plana, fet que va permetre l'establiment de masoveries com
can Verdera i can Simon. La titularitat de la sèquia va estar en mans de la família Vinyals de Flaçà fins l'any
1981, en què la varen vendre a la comunitat de regants constituïda per a aquest efecte. El cabal d'aigua que
transporta la sèquia actualment és de 3 metres cúbics per segon i permet el regatge d'unes 800 hectàrees de
terra al llarg del seu recorregut.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
El canal té un manteniment degut a l'ús continuat de la sèquia. Els ponts de pedra que la travessen es poden
veure afectats per manca de manteniment.

MESURES PROPOSADES
Estudi acurat de les estructures associades a la sèquia. Consolidar aquelles que puguin estar malmeses.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A

DATA DE VALORACIÓ

20/07/2009

Font d'Orriols

136

ZONA

Nord-oest del nucli antic

SITUACIÓ

Plaça de Can Cors

X 489995

Y 4652820

ÈPOCA

1927

CATEGORIA

Civil

TIPOLOGIA

Font

ÚS INICIAL

Font

ÚS ACTUAL

Font

PROPIETAT

Pública
RÈGIM DEL SÒL

SUC

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà. PEU del Nucli Antic

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

Z 70

DESCRIPCIÓ
Mur de rajols amb un arc adossat on s’hi ubica la pica de la font, de pedra picada i aixeta de ferro. Dalt de l’arc hi
ha una inscripció que diu: “Orriols, año 1927” i més tard “Fuente publica Orriols, año 1941”.
Durant una primera època la font era al vèrtex inferior de la placeta triangular, en aquells dies envoltada de
paret, on la gent hi solia deixar escombraries, coneguda per la bassa d’en Cors. L’aigua era subministrada pel Pou
d’en Ponach, "la mina", anant primer a la font d'Alzina, després a la de la plaça, i d'allí, quan el dipòsit era ple,
sortia per un sobreeixidor i per una conducció baixava pel costat del carrer Major fins a la font. Per agafar l'aigua
s'havia de baixar uns 3 o 4 escalons.
L’any 1927 s’hi va fer una construcció amb pedra de Girona i còdols. S’aixecà del seu anterior nivell, amb 4
escalons per accedir-hi i una barana, desapareixent la bassa. Es va aprofitar la pedra amb el nom i any de la font
(canviant-ne els dos últims números), la pica i els laterals de pedra. La resta va passar a ser de rajols.
L’any 1950 degut a la sequera es portava l’aigua sobrant del Pou Vilà a les fonts de la plaça i Orriols. Finalment
es va connectar a la xarxa municipal
ESTAT DE CONSERVACIÓ
En facilita la conservació al trobar-se al mig del poble. El seu entorn immediat i proper es troba en bon estat.
Actualment s'ha recuperat la placeta amb escalons progressius pel costat del c.Major, per accedir-hi i salvar el
desnivell. Per la banda del c.Orriols hi ha una paret. S’han conservat els arbres i bancs de pedra. L'estructura de
la font es manté estable i no hi ha presència d'humitats que puguin afectar l'estètica o l'apariència de defectes en
el funcionament.
MESURES PROPOSADES
Regularitat en les tasques de conservació.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A

DATA DE VALORACIÓ

14/07/2009

Font d'en Pagès / Font d'en Calvell
X 489090

137

ZONA

Vall de Reixach. Veinat de Cal Gueito

SITUACIÓ

Al marge esquerra del torrent de la Nòria en l'encreuament entre aquest i el camí que surt de la
carretera de Juià i passa per Can Veray.

Y 4652520

ÈPOCA

Finals segle XIX. Reconstruïda al 1954.

CATEGORIA

Civil

TIPOLOGIA

Font

ÚS INICIAL

Font

ÚS ACTUAL

Font

PROPIETAT

Privada
RÈGIM DEL SÒL

SNU RP

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

Z 94

DESCRIPCIÓ
La font primera, es troba a la muntanya del Congost, a uns 300m al NO de l'actual. Dins els terrenys que, abans
del 1900, pertanyien a en Pagès, més tard coneguts com "L'Artiga d'en Calvell" i "La Finca de l'Arpa". La font
brollava 12 l/h d'aigua molt bona (s'havia dit que era medicinal). L'aigua que sortia de la font baixava uns metres
per un canal fet de teules, fins a un safareig on s'hi rentava roba. D'aquí passava a una bassa d'uns 7x5m. d'on
es treia per regar els horts del veïnat. Cada propietari tenia dret a utilitzar l'aigua un dia setmanal.
Cap als anys 50 el propietari volia tenir els terrenys tancats i va fer una sol•licitud a l'Ajuntament de Celrà per
traslladar la font. Es va contestar que es veurien obligats al sosteniment de la font amb un cabdal de 35 litres a la
sortida de la font (i no 12 com diu el propietari). La nova font, que és la que nosaltres podem veure, està
formada per un mur d'obra amb una sortida canalitzada de l'aigua i un revestiment d'obra vista en forma d'arc
sustentat amb dos pilars també adossats al mur. La pica de forma arrodonida, també és d'obra.
La nova font data del 1954. Al cap de 10 anys, arrel d'unes discussions entre l'encarregat de la finca i els veïns
(un tancava l'aigua i els altres obrien una aixeta de pas situada darrera la font) es va tancar definitivament.
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Tant la font com el seu entorn es troben en bon estat però la font no raja perquè els propietatris n'han desviat la
sortida d'aigua.

MESURES PROPOSADES
Desbrossament de l'entorn i regularitat en les tasques de conservació.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A

DATA DE VALORACIÓ

22/07/2009

Font de l'Alzina

138

ZONA

Al sud-oest del nucli antic

SITUACIÓ

Encreuament del carrer Balmes amb el carrer Doctor Romangós.

X 489970

Y 4652645

ÈPOCA

Segle XVIII

CATEGORIA

Civil

TIPOLOGIA

Font

ÚS INICIAL

Font

ÚS ACTUAL

Font

PROPIETAT

Pública
RÈGIM DEL SÒL

SUC 1b

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà. PEU del Nucli Antic

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

Z 75

DESCRIPCIÓ
Font monumentalitzada amb un emmarcament rematat per un arc rebaixat format per cinc grans dovelles i
impostes lleugerament motllurades que permeten la transició entre els dos muntants i l’arc, que sobresurt més.
Formada per una pica de pedra i un mur de rajols des d'on surt l’aixeta està adossada a un mur alt que dóna a un
hort d’una casa.
És una font molt antiga, coneguda per l’aigua bona i fresca que rebia de forma natural de "la mina", la qual
podria tenir més de 200 anys. El que si sabem és que passava pels pous d’en Torrelles i d’en Ponach i que
mitjançant una conducció feta de teules l’aigua arribava a la Font Alzina. La font estava situada més baixa que el
camí i per arribar-s’hi hi havia uns 5 o 6 escalons al costat del marge. Cap als anys 20 es va tapar la fosa i els
graons, fent-se la construcció de ciment que veiem actualment i posant-hi dues aixetes. També es va arreglar la
conducció substituint les teules per uns tubs "d'uralita". La nova font va quedar a una alçada molt superior a
l’actual. L’any 1950 es van fer les obres necessàries per portar l'aigua del Pou Vilà a la font de la plaça, la
d'Orriols i l'Alzina. Darrerament s'ha connectat al subministrament municipal.
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Al trobar-se al mig del poble la conservació sempre és més fàcil. L'estructura de la font es troba en bon estat i les
humitats no hi són un problema. Tot i això, no hi raja aigua i està un xic abandonada.

MESURES PROPOSADES
Caldria reparar l'arrebossat que es troba en mal estat, reactivar el funcionament de l'aigua i fer-hi un
manteniment continuat.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A

DATA DE VALORACIÓ

14/07/2009

Font de Can Rafart / Mina d'aigua d'en
Bosch

139
Z 255

ZONA

Veïnat de Rafart

SITUACIÓ

A uns 250 metres de les ruïnes del Mas Rafart seguint un corriol en direcció sud-oest.

X 489547

Y 4649339

ÈPOCA

Desconeguda

CATEGORIA

Civil

TIPOLOGIA

Font

ÚS INICIAL

Font

ÚS ACTUAL

Font

PROPIETAT

Privada
RÈGIM DEL SÒL

SNU PN

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
PEIN les Gavarres.

DESCRIPCIÓ
Petita font situada sobre el curs d'una torrentera. La font consisteix en una mena de petit pou protegit per un
paredat de lloses de pedra local que envolta el petit pou per tres dels quatre costats i que acaba cobrint-lo amb
una mena de alsa volta aconseguida per l'aproximació de les filades que formen les parets. Hi ha restes de
morter i rajol a un dels costas de l'estructura que indiquen que hauria existit una port per protegir la font.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Regular. Els arbres que han crescut sobre la font poden malmetre-la en el futur.

MESURES PROPOSADES
Desbrossament de l'entorn immediat de la font.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A

DATA DE VALORACIÓ

01/01/2009

Font de l'Alau

140

ZONA

La Capellada

SITUACIÓ

Paratge La Bruta a la Serra dels Àngels. Vora el torrent de l'Infern.

X 490494

Y 4650090

ÈPOCA

1931

CATEGORIA

Civil

TIPOLOGIA

Font

ÚS INICIAL

Font

ÚS ACTUAL

Font

PROPIETAT

Privada
RÈGIM DEL SÒL

SNU PN

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
PEIN les Gavarres.

Z 142

DESCRIPCIÓ
Està al mateix marge de la riera, darrera una corba del torrent de l'Infern. Feta amb pedres grosses de la riera,
té una forma arrodonida amb dos petits seients a cada costat del canó. Sobre el canó hi ha una placa on s’hi
llegeix: FONT D'ALAU, AJUNTAMENT DE CELRÀ, ANY 1931.
La construcció de la font és anterior a l’any 31. Per encàrrec de Pere Pagans i Lladó, fou construïda cap als anys
20 per Joan Rural, paleta de Juià, juntament amb una barraca (veure fitxa 32), per tal de donar aixoplug als
treballadors de la Fàbrica. Fou durant la República que el nou Ajuntament de l'any 31 hi va col•locar la placa. El
seu nom segons la revista El cau de les Goges es deuria a una família de Celrà anomenada Alau que visqué a
Celrà entre 1600 i 1800.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
La font es conserva en prou bon estat a excepció de la presència d'humitats.

MESURES PROPOSADES
Recentment s’ha reestablit la sortida d’aigua per el canó. També caldria rejuntar alguna esquerda que hi ha.
Senyalitzar el camí inicial que és per la riera, la qual cosa faria netejar l’entorn de la riera.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A

DATA DE VALORACIÓ

19/04/2009

Font Mustera

141

ZONA

Nord-oest bosc Tancat

SITUACIÓ

Paratge Palagret. Entre el bosc de la Pedrera d'en Taverner i el Bosc Tancat.

X 491600

Y 4652265

ÈPOCA

Desconeguda

CATEGORIA

Civil

TIPOLOGIA

Font

ÚS INICIAL

Font

ÚS ACTUAL

Font

PROPIETAT

Privada
RÈGIM DEL SÒL

SNU PN

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
PEIN les Gavarres.

Z 121

DESCRIPCIÓ
L’aspecte no és ni de font. No es veu aigua pels voltants que faci suposar que el que actualment veiem fos
antigament una font.
La família Juanola, últims masovers del Mas Garriga, desconeixien la font, però els anteriors feien servir l’aigua
de la font pel bestiar. La família Juanola cap als anys 60-70, època de molta sequera i havent sentit dels
masovers anteriors parlar d’una font, van barrinar el lloc de la suposada font i immediatament sentiren la fressa
de l’aigua i va aparèixer la porta de la font que estava coberta de terra i bardisses. A partir d’aquí utilitzaven
l’aigua per a ús propi. Era potable i abundosa. Però actualment, no raja res. Durant la guerra civil es va tapar
perquè molts emboscats s’hi atansaven a veure i això no convenia. Ara s’hi pot anar fàcilment però el seu aspecte
no és ni de font.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
S'ha perdut l'estructura de la font. Tant aquesta com el seu entorn es troben en mal estat.

MESURES PROPOSADES
Caldria recuperar l’aspecte de font, l’estructura, i senyalitzar-la.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A

DATA DE VALORACIÓ

02/05/2009

Font de les Escales

142

ZONA

Bosc d'en Taverner

SITUACIÓ

Situada al nord-oest bosc d'en Taverner, dins el veïnat del Mas Valls, queda al nord-est de Can
Bach.

X 490290

Y 4652025

ÈPOCA

L'edificació actual és de 1932

CATEGORIA

Civil

TIPOLOGIA

Font

ÚS INICIAL

Font

ÚS ACTUAL

Font

PROPIETAT

Privada
RÈGIM DEL SÒL

SNU PN

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
PEIN les Gavarres.

Z 101

DESCRIPCIÓ
Font construïda amb maó (obra vista) amb dos pilars amb coberta a dues aigües. Hi ha una petita pica de pedra
que recull l’aigua de la font on hi ha un petit forat per on pot sortir l’aigua que va a parar a la Riera Masvalls. Al
costat de la font també hi ha un banc de pedra. A cadascun dels dos pilars que ornamenten la font hi ha una
placa on hi podem observar la inscripció que indica la data de construcció: ANY 1932.
Antigament la font estava situada uns pams més endarrere, on ara hi ha un buit del terreny. No hi havia canó i
per agafar l’aigua, cosa que era molt difícil, s’havia de baixar una mica. Va ser arreglada per l’ajuntament de
l’any 32 per iniciativa de Pere Pagans.
És un lloc emblemàtic al poble de Celrà, molta gent hi va a buscar aigua o a passejar. Fins i tot la gent hi anava a
dinar els caps de setmana i l’escola hi porta els seus alumnes d’excursió. L’aigua és potable, tot i que hi va haver
una època en què no era recomanable veure’n. En èpoques de sequera grups de veïns l’han netejada i s’ha vist
que la causa no és només la sequera sinó també la gran quantitat de terra i arrels que l'embrut.
Cal no deixar d’observar la gran pedra esculpida pel Sr. García que hi ha al costat de la font.
ESTAT DE CONSERVACIÓ
La font acostuma a rajar poc. Està situada a l’obac, per tant, la humitat és molt elevada. A aquest fet s’hi suma
que per davant mateix de la font hi passa la riera Masvalls i per això la humitat s’agreuja. S’hi ha fet diverses
actuacions per tal de preservar la seva estructura.

MESURES PROPOSADES
Regularitat en les tasques de conservació.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A

DATA DE VALORACIÓ

21/02/2009

Font del Borni

143

ZONA

Muntanya de Sant Miquel

SITUACIÓ

Situada a la vessant est de la muntanya de Sant Miquel, dins el paratge Bac d'en Medinyà i prop
de la riera de de Masvalls.

X 488920

Y 4650405

ÈPOCA

Desconeguda

CATEGORIA

Civil

TIPOLOGIA

Font

ÚS INICIAL

Font

ÚS ACTUAL

Font

PROPIETAT

Privada
RÈGIM DEL SÒL

SNU PN

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
PEIN les Gavarres.

Z 265

DESCRIPCIÓ
Anys enrera, quan les cases de St. Miquel estaven habitades, hi tenien horts que regaven amb l'aigua de la font.
No era una gran construcció, sinó pedres que contenien l'aigua i un tros de teula per on s'escolava marge avall.
Ha estat objecte d’una recent restauració, probablement a l’any 2007, on s’ha netejat l’entorn, s’han construït
brancals de pedra i s’ha canalitzat l’aigua. Això permet una visualització de la font que abans quedava molt
amagada per la vegetació.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo.

MESURES PROPOSADES
Regularitat en les tasques de conservació i neteja.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A

DATA DE VALORACIÓ

24/03/2007

Font d'en Tió

144

ZONA

Sud del Bosc de Can Quintana

SITUACIÓ

Paratge del Torrent Vermell entre can Cornei i Cal Pastor.

X 489500

Y 4651765

ÈPOCA

Principis segle

CATEGORIA

Civil

TIPOLOGIA

Font

ÚS INICIAL

Font

ÚS ACTUAL

Font

PROPIETAT

Privada
RÈGIM DEL SÒL

SNU PN

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
PEIN les Gavarres.

Z 128

DESCRIPCIÓ
La font està formada per una bassa d'uns 2m de llargària per 0,5 d’amplària, aproximada, i per una paret feta de
pedra de pissarra i ciment ràpid. Al mig d’aquesta construcció hi ha el canó per on sortia l’aigua quan el nivell era
prou alt.
Aquesta font pot datar de principis de segle. En els darrers anys, degut a petits esllavissaments del terreny,
l’aigua s’escolava pel costat de la paret, abans d’arribar al canó, però això no era problema ja que es podia
recollir fàcilment posant-hi una simple fulla d’arbre. Durant un temps això va ser impossible de fer ja que pel
mateix costat que rajava l’aigua s’hi podia veure un tub de goma que fent un recorregut de 700 o 800m, anava
fins al veïnat del Mas Veray, on es recollia l’aigua per aprofitar-la per regar els horts, on avui hi ha plàtans i
bardisses.
Prop de la font hi trobem una altra sortida d’aigua. En aquesta segona bassa hi trobem una construcció idèntica a
la de la font d’en Tió, però sense canó. Allà hi anaven els pagesos de la rodalia a abeurar els animals.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
La pica està esquerdada i l’aigua no surt pel canó sinó per les vores.

MESURES PROPOSADES
Caldria netejar l’entorn, però al fer-ho s’haurien de conservar les falgueres i la cua de cavall, així com altres
varietats típiques dels llocs humits.
També caldria senyalitzar-la i tapar l’esquerda.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A

DATA DE VALORACIÓ

21/02/2009

Font del Castanyer o d'en Pagans
X 488040

145

ZONA

Est de la muntanya del Congost

SITUACIÓ

Paratge Clot dels Sants, vora el Torrent dels Sants. S'hi accedeix per la riera dels Sants o
Valltorta, ja que el camí pràcticament no existeix.

Y 4651800

ÈPOCA

Desconeguda

CATEGORIA

Civil

TIPOLOGIA

Font

ÚS INICIAL

Font

ÚS ACTUAL

Font

PROPIETAT

Privada
RÈGIM DEL SÒL

SNU PN

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
PEIN les Gavarres.

Z 143

DESCRIPCIÓ
Estructura d’obra, similar a la font de les Escales. Goteja per un canó de ferro.
Al costat de la font hi ha una barraca sense sostre.
Anteriorment hi havia bancs i taules, doncs era costum d’anar-hi a fer la berenada. La barraca servia de refugi
pels bosquetans, quan el bosc era rentable. Va ser batejada amb el seu nom per René Pagans.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
La infraestructura de l’entorn (bancs, taules de pedra, etc.) està malmesa.
L'entorn és humit, amb molta vegetació pròpia dels llocs humits.

MESURES PROPOSADES
Caldria netejar l'accés i l'entorn de la font i cobrir la barraca.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A

DATA DE VALORACIÓ

05/02/2009

Font de l'Alemany

146

ZONA

El Mas Blanc

SITUACIÓ

Feixa de l'Alemany / Cabrera. Prop de Can Guinart.

X 490105

Y 4651945

ÈPOCA

1976

CATEGORIA

Civil

TIPOLOGIA

Font

ÚS INICIAL

Font

ÚS ACTUAL

Font

PROPIETAT

Privada
RÈGIM DEL SÒL

SNU RP

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

Z 116

DESCRIPCIÓ
L’aigua de la font arriba dins una petita construcció de rajols d’uns 50x50cm. Ara tancada amb una porta
metàl•lica i clau i d’aquí a uns dipòsits. La deu original, dins la caseta, té forma de pou. Aquesta és d’uns 3m. de
fondària i les seves parets, de gres i conglomerats, "ploren" l’aigua que queda embassada allà i després conduïda
a baix el marge per regar els horts.
Es té consciència d’un primer ús al 1976. És una font d’ús privat i utilitzada també per regar els horts. La porta
sempre està tancada amb clau. Si es vol veure s’ha de parlar amb el propietari.
El seu nom es deu als antics propietaris del terreny que es deien Alemany.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Bo. El propietari actual en té cura, cada any neteja la deu i les conduccions.

MESURES PROPOSADES
Regularitat en les tasques de conservació i neteja.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A

DATA DE VALORACIÓ

27/12/2005

Font d'en Bussé

147

ZONA

Riera de Mavalls

SITUACIÓ

Més amunt de la font de les escales.

X 490030

Y 4651430

ÈPOCA

1986

CATEGORIA

Civil

TIPOLOGIA

Font

ÚS INICIAL

Font

ÚS ACTUAL

Font

PROPIETAT

Privada
RÈGIM DEL SÒL

SNU PEIN

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
PEIN les Gavarres.

Z 145

DESCRIPCIÓ
Aquesta font ha estat construïda recentment per tal de donar una sortida a una presència natural d’aigua en
l’indret.
Està formada per un muret on es situa la sortida d’aigua a través d’un tub. Tant el mur com els dos bancs, que
surten d’aquest i es situen un a cada costat, estan construïts amb pedres de l’entorn unides amb morter i són
coronats amb peces ceràmiques planes.
Una peça ceràmica ha estat també el material emprat en la placa amb el nom de la font, pres del topònim amb el
què es coneixia l’indret.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Tant la font com el seu entorn es troben en bon estat però la font està feta de nou.

MESURES PROPOSADES
Regularitat en les tasques de conservació.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A

DATA DE VALORACIÓ

05/03/2007

Font de la fàbrica

148

ZONA

La fàbrica

SITUACIÓ

Cantonada sud-est de l'encreuament entre la carreterera de Juià i el carrer Indústria.

X 489510

Y 4652975

ÈPOCA

1935

CATEGORIA

Civil

TIPOLOGIA

Font

ÚS INICIAL

Font conectada a pou

ÚS ACTUAL

Font a xarxa municipal

PROPIETAT

Pública
RÈGIM DEL SÒL

SUC E

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

Z 66

DESCRIPCIÓ
Font que resegueix el perfil de la fàbrica en un dels seus vèrtexs arrodonit de forma convexa.
Fou construida al 1935 per decisió del sr. Brilles, director de la fàbrica d'extractes. Pel lloc hi passen les
conduccions d'entrada d'aigua que la portaven d'un pou proper al riu fins a la fàbrica. D'aquesta manera se'n
podien aprofitar els veïns quan es treballava a la fàbrica.
Dissenyada un picapedrer, el sr. Cinto Dodes de Rupit, es va fer una maqueta de guix que encara conserva el Sr.
Pagans. L'escut, la pica i els laterals, de calissa numulítica, la paret central de conglomerats i la resta amb rajol a
l'igual que la paret de la fàbrica que es va fer al mateix temps que la font. L'escut és el de la casa d'extractes
(branca d'alzina amb un aglà, ja que l'extracte s'obtenia de l'escorça d'aquest arbre) i les lletres EC &PQ (inicials
de Extractos Curtientes y Productos Químicos). L'aixeta de bronze va ser robada dues o tres vegades pels anys
40. L'any 1966, al tancar-se la fàbrica, es va deixar de subministrar aigua a la font i es va tornar a robar l'aixeta.
Va estar seca fins el 1980, any en què l’Ajuntament la connecta a la xarxa de subministrament públic.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Tant la font en si com el seu entorn es troben molt ben conservats.
Es tracta d'una font urbana que no ha tingut mai aigua pròpia i tot i que hi ha hagut èpoques que no ha rajat
actualment es troba connectada a la xarxa.

MESURES PROPOSADES
Regularitat en les tasques de conservació.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A

DATA DE VALORACIÓ

16/07/2009

Font de la plaça

149

ZONA

Centre del nucli antic

SITUACIÓ

Plaça de l'Església, lateral oest de l'església.

X 490085

Y 4652728

ÈPOCA

Principis segle XX

CATEGORIA

Civil

TIPOLOGIA

Font

ÚS INICIAL

Font / Abeurador

ÚS ACTUAL

Font

PROPIETAT

Pública
RÈGIM DEL SÒL

SUC E

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà. PEU del Nucli Antic

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

Z 73

DESCRIPCIÓ
Pica de pedra picada amb dos suports a la part inferior i dues aixetes, actualment de ferro.
Antigament era un abeurador pels animals i font. La font era de rajol i l'abeurador de pedra. Era una construcció
elevada en forma de tres grans finestrals, un de gros al centre i dos de més petits als costats. Tancava un escaire
format per l’església i unes cases adossades a aquesta. No tocava la paret de l'església ja que hi havia un
corredor que quedava tallat sense sortida i permetia anar darrera la font. Allà s'hi trobaven els dipòsits de l'aigua,
tant alts com la font. Al voltant d'aquesta font hi girava gran part de la vida del poble.
Primerament rebia l'aigua de la Font d'Alzina, però davant la sequera d'aquesta, el febrer de 1950 es va aprovar
el projecte de comprar un motor per aixecar l'aigua del Pou Vilà i així portar-la a la plaça i a la d'Orriols. L'aigua
sortia per dues aixetes que estaven a la part més propera a l'església i la sobrant anava a l'abeurador i d'aquest,
passant pel mig de la plaça i pel c.Major, arribava fins a Orriols.
L'any 1948/55? es va enderrocar l'abeurador per construir-hi l'ajuntament. Provisionalment es va traslladar la
font al mig de la plaça fins arribar a ser la construcció actual.
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Tot i que l'aspecte de l'antic abeurador s'ha perdut i només se'n conserva una pica, al trobar-se al bell mig del
nucli antic, està ben conservada.
Al ser una font amb aigua de la xarxa, la gent no en fa un ús continuat, sinó més aviat esporàdic.

MESURES PROPOSADES
Regularitat en les tasques de conservació.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A

DATA DE VALORACIÓ

16/07/2009

Font Pou Vilà

150

ZONA

Sud-est del nucli antic

SITUACIÓ

Encreuament dels carrers Maria Cristina amb Pou Vilà

X 490200

Y 4652585

ÈPOCA

1615 (18-12-1615).

CATEGORIA

Civil

TIPOLOGIA

Font

ÚS INICIAL

Pou

ÚS ACTUAL

Font

PROPIETAT

Pública
RÈGIM DEL SÒL

SUC A

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà. PEU del Nucli Antic

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

Z 81

DESCRIPCIÓ
Actualment el veiem tancat, amb una estructura de quatre parets. Dues tenen pica de pedra, una altra porta del
pou i a la darrera hi trobem la instal•lació del motor que feia pujar l'aigua. Entre el lloc on hi havia hagut la
bomba i l'aixeta hi ha una pedra, trobada en una neteja, amb l’inscripció: “1615, a 18 de desembre”.
Sembla que la pedra trobada, que actualment es troba sobre l'aixeta, podria haver estat al dintell de l'antiga
porta del pou. El nivell del carrer ha pujat molt i, per tant, podria ser que la part superior del pou es trobés a tant
poca alçada. Tenia dues sortides d'aigua, una pels càntirs i l'altra pels samals. La porta era oberta i l'aigua
s'agafava amb una cadena. Pels anys 30 s'hi va posar la bomba. L'any 49, davant la sequera de la font de la
plaça i la d'Orriols, es proposa comprar un motor i aixecar l'aigua a un dipòsit que es construirà a sobre el mateix
pou que encara veiem i amb la data 1950 escrita sobre el ciment. Però, com que es va acabant l'aigua es proposa
fer-ne un altre al costat. Fet de rajol en excepció de la pedra amb la data “1950, aguas potables”. No té aixetes
ja que ha estat sempre connectat al primer pou. El trobem a uns 40m. Del principal. El va fer en Pere Plana de
Celrà. Més amunt, cap als anys 70, es va fer un nou pou que porta l'aigua al carrer Coll-nonell.
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Actualment és un pou sec. No era una font, en el sentit que l'aigua no brollava espontàniament. Malgrat això,
l'estructura en si es troba en relatiu bon estat de conservació.

MESURES PROPOSADES
Regularitat en les tasques de conservació de l'element.

NIVELL DE PROTECCIÓ

A

DATA DE VALORACIÓ

16/07/2009

Bosc Tancat

151

ZONA

Sud-est del bosc de la Pedrera d'en Taverner

SITUACIÓ

Bosc d'alzines que limita amb un mur de pedra que separa els termes municipals de Juià i Celrà.

FAMÍLIA

ESPÈCIE

Alzinar

ALÇADA

VOLT DE SOCA

X 491728

Y 4652022

Z 135

MENA
FORMA CAPÇADA

RAMIFICACIÓ
PROPIETAT

Privada

REF. CADASTRAL

Varies

RÈGIM DEL SÒL

SNU PN

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
PEIN les Gavarres.

DESCRIPCIÓ
Bosc d'alzines baixes.

ESTAT DE CONSERVACIÓ

MESURES PROPOSADES
Conservació de l'element. Manteniment continuat d'aquest.

NIVELL DE PROTECCIÓ

H

DATA DE VALORACIÓ

02/03/2009

Alzina de Cal Caio

152

ZONA

Coll Nonell

SITUACIÓ

Situat al final del carrer Jacint Verdaguer a l'esquerra del camí dins la finca de Cal Caio (C/ Jacint
Verdaguer 19)

X 490080

FAMÍLIA

Fagàcies

ESPÈCIE

ALÇADA

13m

VOLT DE SOCA

Quercus ílex
2,37m

Y 4652330

Z 97

MENA

Angiospermes dicotiledònies

FORMA CAPÇADA

Ampla i arrodonida

RAMIFICACIÓ Les dues besses principals surten a uns 2 metres.
PROPIETAT

Privada

REF. CADASTRAL

17054A004000520000GW

RÈGIM DEL SÒL

SUNP-54

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

DESCRIPCIÓ
Segons la propietària, l’alzina té cap a 300 anys.
Una anècdota és que els avis se la varen vendre per llenya, però s’hi van repensar i la varen tornar a comprar per
conservar-la.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
L’arbre es troba en bon estat vital. Algunes branques però, les que donen al camí, estan esporgades perquè hi
passen els cables del telèfon i llum.

MESURES PROPOSADES
Conservació de l'element. Manteniment continuat d'aquest.

NIVELL DE PROTECCIÓ

H

DATA DE VALORACIÓ

22/07/2009

Alzina de Can Clademàs

153

ZONA

Vall de Reixach

SITUACIÓ

La trobem al costat del torrent vermell, sota les basses que hi ha al sud de Clar del Mas que hi ha
al costat del camí de pujar a Can Corney. Dins la finca del masia situada més amunt de Can
Corney, arran del camí que s'enfila cap a la serralada de Sant Miquel.

X 489645

FAMÍLIA

Fagàcies

ESPÈCIE

ALÇADA

22m

VOLT DE SOCA

Quercus ílex
2,42m

Y 4652150

Z 105

MENA

Angiospermes dicotiledònies

FORMA CAPÇADA

Ampla i arrodonida

REF. CADASTRAL

000503000DG85B0001IS

RÈGIM DEL SÒL

SNU RP

RAMIFICACIÓ La primera bessa surt a uns 10m.
PROPIETAT

Privada

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

DESCRIPCIÓ
L’arbre està envoltat d’una tel•la metàl•lica i una petita base de pedres sobreposades. Amb el tronc tant alt i
recte no se n’ha trobat cap més.
Segons la Carme, segurament, l’arbre ha de tenir més de 100 anys ja que quan ella era petita el seu pare s’hi
enfilava per esporgar-la i ja era molt grossa.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
L’arbre es troba en bon estat vital.

MESURES PROPOSADES
Conservació de l'element. Manteniment continuat d'aquest.

NIVELL DE PROTECCIÓ

H

DATA DE VALORACIÓ

25/11/2008

Alzina de Can Met Taverner

154

ZONA

Vall de Palagret

SITUACIÓ

Dins la finca de Can Met Taverner (entre la riera de Palagret i la de Mavalls, just abans que
aquestes es trobin). Trobem l'alzina al nord del mas, a la dreta del camí, a sobre el marge, pujant
cap a can Met Taverner. A sota hi ha la riera de Mavalls.

X 490730

FAMÍLIA

Fagàcies

ESPÈCIE

ALÇADA

17m

VOLT DE SOCA

Quercus ílex
3,15m

Y 4652245

Z 74

MENA

Angiospermes dicotiledònies

FORMA CAPÇADA

Ampla i arrodonida

REF. CADASTRAL

17054A005001330000GL

RÈGIM DEL SÒL

SNU RP

RAMIFICACIÓ La primera bessa surt a 2m.
PROPIETAT

Privada

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

DESCRIPCIÓ

ESTAT DE CONSERVACIÓ
L’arbre es troba en bon estat vital.

MESURES PROPOSADES
Conservació de l'element. Manteniment continuat d'aquest.

NIVELL DE PROTECCIÓ

H

DATA DE VALORACIÓ

28/07/2009

Alzina de Can Taverner

155

ZONA

Vall de Palagret

SITUACIÓ

L'alzina la trobem a la part de la casa que dóna a la riera de Palagret, al sud de l'edificació. Dins
la finca de Can Taverner (entre els carrers Joan Papasseit i Narcís Monturiol).

X 490980

FAMÍLIA

Fagàcies

ESPÈCIE

ALÇADA

17m

VOLT DE SOCA

Quercus ílex
3,05m

Y 4652506

Z 68

MENA

Angiospermes dicotiledònies

FORMA CAPÇADA

Ampla i arrodonida

REF. CADASTRAL

0925910DG9502N0001IF

RÈGIM DEL SÒL

SUC 5b

RAMIFICACIÓ Les besses surten a uns 3m.
PROPIETAT

Privada

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

DESCRIPCIÓ
Abans, hi havia un gronxador a les seves branques.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
L’arbre es troba en bon estat vital. Té les arrels principals per sobre.

MESURES PROPOSADES
Conservació de l'element. Manteniment continuat d'aquest.

NIVELL DE PROTECCIÓ

H

DATA DE VALORACIÓ

25/11/2008

Alzina de la Torre Desvern

156

ZONA

Al sud est del nucli antic

SITUACIÓ

Dins la finca de la Torre Desvern (al sud-est del nucli antic).

X 490410

FAMÍLIA

Fagàcies

ESPÈCIE

ALÇADA

20m

VOLT DE SOCA

Quercus ílex
3,43m

Y 4652425

Z 105

MENA

Angiospermes dicotiledònies

FORMA CAPÇADA

Ampla i arrodonida

REF. CADASTRAL

0424615DG9502S0001UX

RÈGIM DEL SÒL

SUC V

RAMIFICACIÓ Les besses comencen aproximadament a 2m.
PROPIETAT

Pública

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

DESCRIPCIÓ

ESTAT DE CONSERVACIÓ
L’arbre es troba en bon estat vital.

MESURES PROPOSADES
Conservació de l'element. Manteniment continuat d'aquest.

NIVELL DE PROTECCIÓ

H

DATA DE VALORACIÓ

25/11/2008

Arboç de la Font del Castanyer o Font d'en
Pagès

157
Z 181

ZONA

Muntanya de les Vinyes

SITUACIÓ

L'accés és complicat. Està situada a la vessant nord-est de la muntanya de les Vinyes, al Torrent
de Valltorta, sobre la font del Castaner.

X 487960

FAMÍLIA

Ericàcies

ESPÈCIE

ALÇADA

9m

VOLT DE SOCA

Arbutus unedo
0,70m

Y 4651744

MENA

Angiospermes dicotiledònies

FORMA CAPÇADA

Arrodonida

REF. CADASTRAL

17054A003001180000GM

RÈGIM DEL SÒL

SNU PN

RAMIFICACIÓ La primera bessa surt a uns 3,5m.
PROPIETAT

Privada

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
PEIN les Gavarres.

DESCRIPCIÓ
És l’arboç més gros que s’ha trobat al municipi.
Està un pel inclinat cap al nord.
Fa anys, es va salvar d'un foc que hi va haver.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
L’arbre es troba en bon estat vital.

MESURES PROPOSADES
Conservació de l'element. Manteniment continuat d'aquest.

NIVELL DE PROTECCIÓ

H

DATA DE VALORACIÓ

03/08/2009

Freixes de Can Verdera

158

ZONA

Pla de Celrà

SITUACIÓ

Dins la finca de Can Verdera (al marge dret del camí de la Tira) al sud-est del mas.

X 489998

FAMÍLIA

Oleàcies

ESPÈCIE

ALÇADA

20/20m

VOLT DE SOCA

Fraxiuus augustifolia MENA
3,82/2,74m

Y 4654882

Z 48

Angiospermes dicotiledònies

FORMA CAPÇADA

Irregular

REF. CADASTRAL

17054A001002050000GX

RÈGIM DEL SÒL

SNU HP

RAMIFICACIÓ Les primeres besses surten a: 2,5/8m.
PROPIETAT

Privada

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

DESCRIPCIÓ
El més gros té un forat a la soca arran de terra que sembla una mena de cau. D’aquest mateix, varen haver de
tallar-ne una branca perquè feia mal al teulat de la casa.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Els arbres no es troben en bon estat.

MESURES PROPOSADES
Conservació dels elements. Manteniment continuat d'aquests.

NIVELL DE PROTECCIÓ

H

DATA DE VALORACIÓ

25/11/2008

Grèvol de la Riera de Mavalls
X 489630

159

ZONA

Puig Bisbal

SITUACIÓ

Situada a la vessant est del Puig Bisbal el trobem a l'esquerra del camí al costat de la riera de
Mavalls. Pràcticament al seu darrera hi ha el carregador de les mines del nen Jesús.

FAMÍLIA

Aquifoliàcies ESPÈCIE

ALÇADA

13m

Ílex aquifolium

VOLT DE SOCA

0,70m

Y 4650605

Z 145

MENA

Angiospermes dicotiledònies

FORMA CAPÇADA

Cònica

REF. CADASTRAL

17054A008000520000GH

RÈGIM DEL SÒL

SNU PN

RAMIFICACIÓ Les primeres besses surten a 3,5m.
PROPIETAT

Privada

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.
PEIN les Gavarres.

DESCRIPCIÓ

ESTAT DE CONSERVACIÓ
L’arbre es troba en bon estat vital.

MESURES PROPOSADES
Conservació de l'element. Manteniment continuat d'aquest.

NIVELL DE PROTECCIÓ

H

DATA DE VALORACIÓ

26/11/2008

Pins d'en Ros

160

ZONA

Els pins d'en Ros

SITUACIÓ

Situats a l'est del municipi, entre la línia de ferrocarril i la carretera a Juià. Al marge dret de la
riera de Palagret.

X 491395

FAMÍLIA

Pinàcies

ALÇADA

14m(mitja) VOLT DE SOCA

ESPÈCIE

Pinus pinea
fins 2,32m

Y 4653165

MENA

Gimnosperma

FORMA CAPÇADA

Para-sol

Z 60

RAMIFICACIÓ Típica del pi pinyer, part baixa sense branques.
PROPIETAT

Pública

REF. CADASTRAL

-

RÈGIM DEL SÒL

SU V

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

DESCRIPCIÓ
És una pineda emblemàtica pel poble de Celrà ja que pràcticament tothom hi ha estat alguna vegada a fer-hi la
berenada, sobretot el dijous gras.
Tots els pins són aproximadament de la mateixa alçada. El gruix varia una mica però és força uniforme. Per anarhi cal agafar el primer camí a l'esquerra un cop hem passat el pont de la riera de Palagret. Hem de creuar la
riera, sempre pel mateix camí, i a la dreta. Tornem a ser a la riera, la creuem i després de pujar un petit
desnivell ja hi serem.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Els arbres es troba en bon estat vital.

MESURES PROPOSADES
Conservació de l'espai. Manteniment continuat d'aquest.

NIVELL DE PROTECCIÓ

H

DATA DE VALORACIÓ

26/11/2008

Pi pinyoner de Can Veray

161

ZONA

Vall de Reixach. Veïnat de Can Veray

SITUACIÓ

Penjat al marge esquerra d'un dels camins d'accés al mas, el que es troba més a l'est. Dins la
finca de Can Veray (situat al peu de la muntanya del Congost)

FAMÍLIA

Pinàcies

ESPÈCIE

ALÇADA

18m

VOLT DE SOCA

Pinus Pinea
3,20m

X 489390

Y 4652370

Z 105

MENA

Gimnosperma

FORMA CAPÇADA

Irregular

REF. CADASTRAL

17054A003000220000GT

RÈGIM DEL SÒL

SNU RP

RAMIFICACIÓ Les besses surten a uns 3m
PROPIETAT

Privada

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

DESCRIPCIÓ
Segons un veí, l'Albert Banaset, aquest pi té cap a 300 anys però el propietari no té cap mena de document per
acreditar-ho.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
L’arbre es troba en bon estat vital.

MESURES PROPOSADES
Conservació de l'element. Manteniment continuat d'aquest.

NIVELL DE PROTECCIÓ

H

DATA DE VALORACIÓ

25/11/2008

Surolí de Cal Rei Vinyes

162

ZONA

Veïnat del Mas Blanc

SITUACIÓ

Prop el marge dret del camí de Sant Miquel que porta de Cal Rei Vinyes a Can Pere Mola. Al sud
però encara dins la finca de Cal Rei Vinyes (a ponent del mas Blanc i a llevant de Can Reixach).

X 489980

FAMÍLIA

Fagàcies

ESPÈCIE

ALÇADA

14m

VOLT DE SOCA

Quercus morisii
2,30m

Y 4652006

Z 126

MENA

Angiospermes dicotiledònies

FORMA CAPÇADA

Ampla i arrodonida

REF. CADASTRAL

17054A004000210000GA

RÈGIM DEL SÒL

SNU RP

RAMIFICACIÓ Les besses surten a uns 3m.
PROPIETAT

Privada

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

DESCRIPCIÓ
Segons l'Enric Planas el surolí té cap a 200 anys. Es va conservar gràcies al seu avi, ja que en temps de la guerra
els del comitè feien llenya i els va dir que sobretot no el talléssin i per sort li varen fer cas.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
L’arbre es troba en bon estat vital.

MESURES PROPOSADES
Conservació de l'element. Manteniment continuat d'aquest.

NIVELL DE PROTECCIÓ

H

DATA DE VALORACIÓ

02/10/2008

Illa dels Salzes

163

ZONA

Illa dels Salzes

SITUACIÓ

Espai d'interès natural situat al nord-est del municipi, vora el riu Ter.

X 489010

FAMÍLIA

Varies

ESPÈCIE

ALÇADA

Varies

VOLT DE SOCA

Varies
Varis

Y 4654310

MENA

Varies

FORMA CAPÇADA

Varies

REF. CADASTRAL

Varies

RÈGIM DEL SÒL

SNU HP

Z 44

RAMIFICACIÓ Varies
PROPIETAT

Privada

PLANEJAMENT

PGOU de Celrà

PROTECCIÓ LEGAL

Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Ajuntament de Celrà.

DESCRIPCIÓ
Al nord-oest del municipi, a la vora del Ter trobem l’illa dels Salzes. Un espai de bosc de ribera, constituït per
arbres estretament lligats als cursos fluvials. El seu entorn és una àrea fortament transformada per l’home, on la
plantació de pollancres i plàtans domina el paisatge.
Actualment, i degut a la dinàmica fluvial, la illa dels Salzes ja no és una illa.

ESTAT DE CONSERVACIÓ
La zona en general, es troba en bon estat.

MESURES PROPOSADES
Conservació de l'espai. Manteniment continuat d'aquest.

NIVELL DE PROTECCIÓ

H

DATA DE VALORACIÓ

