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CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR
SECCIÓ 1. ASPECTES GENERALS

Article 1. Definició
1.Aquest catàleg de béns que cal protegir,es redacta amb els termes que
preveu la legislació a Catalunya. D'acord amb el que preveu l'article 71 del DL 1/2010
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, que inclou els béns
que cal protegir, i que juntament amb les normes especifiques, i d’acord amb les
categories establertes per la legislació sectorial aplicable, són part integrant de la
documentació imperativa del pla.
2.Es considera patrimoni històric, artístic, urbanístic, arquitectònic i paisatgístic
de Palau-saverdera, el conjunt d'edificis, construccions, jardins, elements, carrers i
places i espais naturals que constitueixen la identitat històrica del municipi i que cal
conservar, millorar i transmetre en òptimes condicions a les generacions futures.
3.El catàleg distingeix les categories següents de béns i paisatges protegits:
- Béns Culturals d’Interès Nacional: S'inclouen sota aquest epígraf aquells
edificis, conjunts o elements objecte d'especial protecció pel seu interès cultural, de
caràcter nacional.
- Béns Culturals d’Interès Local, en els àmbits Arquitectònic, Arqueològic o
Històric: S'inclouen sota aquest epígraf aquells edificis, conjunts o elements objecte de
protecció pel seu interès cultural, de caràcter local.
- Espais d’Interès Paisatgístic: Comprèn tant els indrets d'interès paisatgístic
propi com els espais al voltant d'altres béns culturals o naturals catalogats i que han de
restar lliures d'edificació.

Article 2. Normes generals en relació als béns immobles
1.Els propietaris de les finques i/o edificacions incloses en el Catàleg i, per tant,
mereixedores de protecció, estan obligats a conservar-los en bon estat de seguretat,
salubritat i ornat públic.
2.L'Ajuntament ordenarà d'ofici o a instància de qualsevol interessat, l'execució
de les obres necessàries per a la conservació de les bones condicions de seguretat,
salubritat i d'ornat de les edificacions, jardins i terrenys, quan els seus propietaris no
tinguin cura d'aquesta conservació.
3.Els propietaris de l'immoble en el qual hi hagin elements incorporats a la
construcció que mereixin ésser protegits, no podran canviar-los de lloc ni realitzar-hi
reparacions o reformes sense l'autorització de l'Ajuntament, que serà el responsable
de la seva vigilància i conservació.
4.Quan en el curs d'una obra de reforma, conservació o construcció, apareguin
elements d’interès històric o arqueològic, el propietari queda obligat a comunicar-ho
immediatament a l'Ajuntament i podran ser d'immediata aplicació els efectes de
suspensió de llicència.
5.Els propietaris inclosos dintre dels conjunts protegits resten obligats,
prèviament a qualsevol actuació que hi vulguin efectuar, a la sol·licitud d'un informe a
l'Ajuntament en la qual es determinarà per a cada actuació els elements que cal
preservar i protegir.
6.Les determinacions que es contenen en aquestes Normes i en els documents
que les desenvolupin per a la protecció dels béns culturals o del patrimoni històric
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artístic, hi són sense perjudici de l'acció protectora de la Generalitat i/o de les altres
administracions.

Article 3. Normes de protecció en relació als edificis, conjunts i béns
immobles
1.Són preferents les actuacions de conservació, consolidació, rehabilitació i
restauració i, en cap cas, es permetrà el seu enderrocament o les obres que suposin
un canvi de les característiques tipològiques essencials del bé catalogat.
2.En el cas de rehabilitació o reutilització es recuperaran els elements protegits
i les obres s'atendran a les condicions de protecció que, amb caràcter detallat,
poguessin establir-se.
3.En les edificacions incloses en aquest apartat no s'hi podran realitzar més
obres que les de restauració o conservació dels edificis, les quals no podran variar els
elements edificatoris i estructurals definitoris dels seus valors, ni incrementar per cap
motiu el seu volum; es prohibeixen les obres d'enderrocament i de transformació dels
edificis i de l'entorn natural del lloc.
4.Hauran de respectar-se les façanes, els buits, els afegits i les obertures, així
com els materials existents i els pendents de cobertes.

Article 4. Intervenció en els elements del Catàleg
1. Els projectes d'intervenció sobre tots els elements edificats que formen part
del Catàleg i que no corresponguin a actuacions menors de manteniment, aniran
acompanyats de la següent documentació independent del corresponent projecte
tècnic:
-

Aixecament planimètric complert de l'edificació en plantes, alçats i
seccions, tant generals del conjunt, com de detall de les diferents part
diferenciades que els composin, així com detalls constructius dels
diferents elements significatius, amb un nivell de precisió i unes
escales gràfiques suficients per a la seva plena comprensió fins
permetre la seva possible reconstrucció total o parcial.
Reportatge fotogràfic detallat i complert sobre la totalitat de l'edificació,
amb visions de conjunt i de detall dels diferents elements que la
composen, tant de la formalització exterior, com dels espais interiors.
Estudi historiogràfic complert de l'edificació, amb la identificació de la
major informació possible entorn a la seva construcció i els agents que
hi van intervenir, i les modificacions o ampliacions més significatives
que hagi experimentat en la seva història.
2.La relació d'edificis establerta en la present normativa, sens perjudici de la
protecció especial que li correspon en funció de la seva inclusió en el present Catàleg,
es troba subjecte a la normativa establerta en funció de la zona en la que es troba, que
en general correspon a la zona de Casc Antic (clau 1).

SECCIÓ 2. RELACIÓ DELS BÉNS A PROTEGIR

Article 5. Catàleg
El catàleg estableix diferents nivells de protecció, segons les característiques
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particulars de cada un dels elements a protegir, per tal de concretar les condicions
especials de protecció de cada un dels elements.
- Nivell 1- Els BCIN. tindran el nivell de protecció integral, que els assigna la
Llei 16/1985 de 26 de juny del Patrimoni històric espanyol.
- Nivell 2- Els BCIL. Edificis i elements d’interès: Elements catalogats sotmesos
a les condicions generals de protecció que aquestes normes determinen per al
catàleg.
- Nivell 3- Els BCIL. Àrees arqueològiques: n'hi ha de dos tipus:
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'Arqueologia de la Direcció General del
Patrimoni Cultural, per tal de confirmar l'existència del jaciment.
1.Queden inclosos en el catàleg de patrimoni a protegir els elements que es
relacionen a continuació. Tots ells estan grafiats i referenciats en els plànols
d'ordenació.
Elements a protegir:

Nivell

TERME MUNICIPAL
P1 Santuari de Sant Onofre
P2 Camí de Sant Onofre
P3 Dolmen La Muntanya d’en Caselles
P4 Dolmen La Sureda I
P5 Dolmen La Devesa
P6 Poblat Neolític Can Isaac
P7 Moli del Vent o Torre del Vent
P8 Mas Oriol
P9 Mas de la Torre o Torre de l’Albert
P10 Barraca d’Olivar
P11 Cista de la Sureda
P12 Dolmen de la Sureda II
P13 Paradolmen d’en Puet
P14 Menhir d’en Puet
P15 Dolmen Riera de Fontasia I
P16 Dolmen La Febrosa II
P17 Paradolmen Els Sinyols
P18 Dolmen del mas Bofill
P19 Font de sant Onofre
P20 Cooperativa Agrícola
P21 Pont del mas Oriol
P22 Celler d’Oli
P23 Inscultures de Can Isaac
P24 Abric de las Devesa
P25 Camí de Palau a Mas Ventós
P26 Dolmen La Febrosa I
P27 Dolmen Riera de Fontasia II

2
3
3
3
3 (*)
1
2
1
3 (*)
3
3
3
3
3
3
3
3 (*)
3
2
2
2
1 (*)
3
3
3
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P28 Pedres 1-3 de Les Creus
P29 Coll del Mosquit
P30 Camí de Santa Creu
P31 Llosa del Coll del Mosquit
P32 Castell de Sant Salvador de Verdera
P33 Camí de la Creu Blanca
P34 Camp de futbol
P35 Camps de Can Massot

1
3
3
2

(*) Sòl urbà

SOL URBÀ
- EDIFICIS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC
0 Església de Sant Joan
1 Antigues escoles, Ajuntament
2 Façana Can Sibeques
3 Façana Bar Sport
4 Mas Oliva
5 Castell o Torre del Rellotge
6 Edifici
7 Façana Mas Bonet
8 Edifici
9 Edifici Ca l’Enric
10 Edifici
11 Edifici
12 La Font de Dalt
13 Mas Isac
14 Can Muni
15 Casa La Palma
16 Mas Saurina
17 Cal Ferrer
18 Font de Mas Isac
- ELEMENTS INTERÈS ARQUEOLÒGIC
0 Poblat Neolític Can Isaac
1 Dolmen del Mas Bofill
2 Estació del Bronze de Ca N’Isach
3 Església Parroquial
4 Camí de ca N’Isach

2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3

Article 6. Condicions d’aquest elements catalogats
1. Condicions d'edificabilitat.
a) En els solars intersticials d'un tram de carrer catalogat, podran aixecar-se
noves edificacions que se subjectin, no solament a la normativa general de la zona
que l'envolti, sinó també a les prescripcions que determini el catàleg i al previ vist i plau
dels SSTT de l’Ajuntament.
b) Els edificis i àmbits catalogats tindran la possibilitat d'edificar en els espais
lliures dels solars, o d'augmentar el volum edificat, si en el seu cas així ho determinen
les NNSS, per a cada un dels elements en forma individualitzada i concreta.
2. Condicions de l'edificació, usos i llicències.
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a) Aquestes llicències necessitaran un informe previ de l'equip tècnic municipal,
i d'un informe favorable del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
3. Condicions de l'immoble protegit.
Els àmbits i edificis protegits de propietat privada corresponents a una unitat
compositiva i registral, constituiran un immoble únic, als efectes de la regulació de les
mesures de Protecció.
4. Condicions de les obres de consolidació i conservació.
a) Es podran autoritzar obres de consolidació i conservació de caràcter urgent,
amb informe previ del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Els
usos seran concordants amb les característiques i posada en valor dels edificis a
protegir.
b)Es limitaran les modificacions dels edificis catalogats als elements que no
desvirtuïn les seves característiques formals. El projecte de modificació haurà de
justificar la conveniència o necessitat de les obres de modificació, que es descriuran
en una memòria i es grafiaran en plànols de planta, secció i alçats.
La concessió de la llicència d’obres està sotmesa a l’informe previ corresponent
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Article 7. Espais d’interès paisatgístic
1.Definició Es tracta d'aquells terrenys que per les seves característiques de
caràcter històric, paisatgístic, agrícola o d’especial protecció per la seves
característiques naturals conformen àrees d’especial protecció. Les actuacions en
aquest entorn resten condicionades a l'informe preceptiu i vinculant del Departament
de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
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124
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ESGLÉSIA DE SANT JOAN DE PALAUSAVERDERA

Església de Palau

1.- SITUACIÓ
ADREÇA: Plaça de la Església, s/n
COORDENADES UTM: X: 512.125,65 Y: 4.684.057,88
ACCÉS: Fàcil
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arquitectònic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Global: Bo. Entorn immediat: Bo. Entorn Proper: Bo
ESTIL: Romànic. La reforma interior: obra popular
TÈCNICA: Maçoneria
MATERIAL: Pedra
ÚS ORIGINAL: Culte. Església
ÜS ACTUAL: Culte. Església
DESCRIPCIÓ
Situada dins del nucli urbà de Palau-saverdera i delimitada per la Plaça de l'Església i
pel carrer de l'església, propera a l'accés principal al nucli. Església de planta basilical
formada per tres naus paral·leles amb tres absis semicirculars orientats a l'est. La nau
central està coberta amb volta de canó i tres arcs torals de mig punt sobre pilastres
adossades. Les naus laterals també presenten tres arcs torals sobre pilars i estan
cobertes amb volta d'arestes a la part de llevant, volta de quart de cercle a la part oest
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i volta de canó la resta de l'espai. La coberta és única per a les tres naus, de doble
vessant i coberta amb lloses de pissarra, igual que els tres absis. Els arcs formers
primitius que comunicaven les naus foren substituïts tardanament per altres de
rebaixats sobre columnes cilíndriques. Dels primers encara s'aprecien vestigis a
l'interior de la nau. A l'extrem occidental de les naus hi ha dues capelles laterals, de
construcció més tardana, a mode de transsepte. L'aparell és de carreuons petits i
rectangulars de granit i pissarra, desbastats. La capçalera presenta decoració
llombarda d'arcuacions entre lesenes a l'exterior, i també a l'interior de l'absis central,
el qual exteriorment també incorpora grans finestres cegues. L'obertura de les
finestres romàniques -una a cada absis -és de doble biaix, amb arc extra -dossat amb
fragments de bipedals romans. N'hi ha una de cruciforme al mur oriental del temple. A
la façana oest s'hi va afegir una mena de pòrtic clos, modern, que fou enderrocat. Al
centre del mur hi ha una gran finestra cruciforme i, a banda i banda dues finestres més
d'arc rebaixat de pedra. Per damunt seu hi ha el campanar d'espadanya, format per
tres pilars de pedra amb els arcs bastits amb maons. Hi ha dues campanes. L'entrada
actual al temple es fa per la façana sud. Es tracta d'un portal d'arc de mig punt
adovellat, en part reconstruït. A l'interior del temple es conserva una pila baptismal
monolítica, sense decoració, en forma de gran copa ovoide, actualment col·locada a
l'absidiola meridional.
Cal comentar que durant aquestes últimes obres realitzades es va trobar una estela
funerària de granit, on es situava l'anterior cementiri de Palau-saverdera, o és l'actual
plaça pública, a pocs metres a llevant de la capçalera de l'església parroquial romànica
de Sant Joan de Palau -saverdera. Actualment és clavada en un recó enjardinat, i clos
amb tanca metàl·lica que queda entre el creuer i el mur lateral nord de la dita església,.
La seva forma s'aproxima al rectangle, si bé el contorn superior és lleugerament
inclinat, sense formar angles rectes. Al centre de la cara frontal hi ha uns detalls
esculpits, de poc relleu, una mà estesa representada esquemàticament sobre la qual,
però no al centre sinó entre els dits polze i índex, sorgeix una creu. La creu s'ha volgut
representar darrere de la mà, en segon terme. És una creu llatina feta amb simple
ressalt d'uns 4 cms. D'ample, amb un molt lleuger eixamplament als extrems del pal i
dels braços. La pedra, completament llisa per les altres cares a mida 0,90ms. D'alçada
(tenim en compte que desconeixem la part que és enterrada), 0,43ms d'amplada i
0,12ms de grossor.
3.-HISTÒRIA
L'església de Palau fou bastida entre els anys 1022 i 1070, dates compreses entre la
consagració del monestir de Sant Pere de Rodes i el primers temples empordanesos.
Possiblement, el primer senyor alodial que promogué la construcció de l'església va
ser l'avantpassat de Bernat Palau. Aquesta s'emplaçà al solar d'una antiga vila
romana, bastida pels antics pobladors de Palau que utilitzaren granits de la contrada, i
morter procedent del Forn de Calç. L'església primitiva consistia en un petita planta
rectangular mancada de creuer, amb l'entrada situada a llevant i sense les actuals
capelles naturals, sagristia ni transsepte, amb voltes de canó i pilars cruciformes que
sostenien els vuits arcs formers existents, molt més baixos i pesants que els actuals.
Cap al final del segle XV, l'església de Palau va rebré una donació de setze lliures a
mans de l'esposa de Ramon de Palau que probablement anés acompanyada de la
construcció d'un altar, que podria correspondre a l'actual capella dedicada a la Verge
dels Àngels situada a llevant. Durant la visita pastoral l'any 1547 es va inventariar els
objectes religiosos. D'aquest inventari es pot deduir que el campanar no era l'actual i
presentava una estructura capaç d'acollir quatre campanes. No va ser fins el principi
del segle XVI que es va fer la gran reforma de l'esglèsia donada tant per la dèbil
estructura interna com pel creixement demogràfic que va patir Palau-saverdera.
Aquesta reforma va reduir les arcades de cada lateral de quatre a dos i els pilars que
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la sostenien que passaren de sis a dos. Aquesta reforma va resultar en dues obertures
més àmplies i lluminoses que les actuals que a més milloraven la comunicació i la
capacitat. L'enorme pes de la volta obliga a reforçar la sostrada amb arcs torals,
recolzats sobre el pilars cilíndrics que encara avui es poden veure. També s'hi bastí la
capella d'arc apuntat , dedicada a la Verge dels Dolors. Aquestes obres van ser
enllestides com a mínim abans del 1600, data en la que el bisbe concedí llicencia per
beneir una campana. El mateix segle se'n concedí una altra llicencia per beneir una
segona campana i repara la sagristà. L'any 1740 per ordre episcopal es va iniciar la
construcció de la sagristia així com altres reformes internes: “(...) fer una nova sagristia
en el temps de dos anys, emblanquinar i embrocar les naus laterals, posar vidres a
l'oest del frontispici i del presbiteri, per evitar que el vent consumeixi més cera, més oli
i perjudiqui el vestuari (...)”. Al final del segle XIX, donat el creixement demogràfic del
poble, l'església es va quedar petita i es va considerar l'idea de bastir una nova
parròquia en els terrenys dels barons locals: “(...) el terreno es de propiedad i
pertinencia de la iglesia parroquial por haber sido cedido a la misma por los
ascendientes de los marqueses de Valderas, segun es publico y notorio al objeto de
edificar un nueva iglesia per ser incapaz y deficiente la existente (...)”. Aquesta primera
idea va quedar paralitzada i es va optar per reformar i ampliar el vell edifici romànic. En
les obres iniciades el 5 de juny de 1899 es va allargar la nau central obrint un gran
portalada al mur frontal que comunica una porxada afegida a l'exterior, de la mateixa
manera es va realitzar l'obetura d'una finestra, es van repicar les parets i emblanquinar
l'interior, així com l'empedrament de la placeta entre l'església i la rectoria. Durant la
guerra civil l'església va patir, com la majoria d'edificis religiosos, la crema d'imatges i
altres objectes de culte, a més a més es varen fondre les campanes per l'obtenció de
munició. No va ser fins el maig del 1962 quan va ser restituïdes les campanes gràcies
a la donació del Sr. Lorda. Dos grans capanes de 425 i 300 kilos respectivament.
Altres obres a mencionar que es van realitzar a aquesta dècada són la construcció
d'un garatge annexat al mur de tramuntana juntament acompanyat d'una escalinata
d'accés al campanar. Per últim trobem que l'església ha estat restaurada pels serveis
de la Diputació de Girona, les obres s'inauguraren el 29 d'agost del 1981, diada de la
festa major local. A més d'enderrocar el pòrtic o cancell, refer el frontis i reconstruir la
porta lateral, es substituí la teulada per coberta de lloses, s'enrajolà interior amb
ceràmica moderna (gres) i es llevaren els gruixos d'arrebossat, s'enderrocà una
sagristia, una escala exterior i un garatge adossats. Hom descobrí escassos rastres de
pintura mural romànica, visibles en una part de l'absis major. Algunes solucions
puntuals entenem que poden ésser considerades d'encert discutible. Al reduït text del
programa de la inauguració hi llegim “Es feren estudis sota el paviment i les
excavacions demostraren que l'església fou bastida sobre una antiga vila romana”, (no
s'han publicat fins ara les resultats d'aquesta excavació arqueològica).
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: urbà
5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: ALTRES BENS
REGISTRE BCIN:REGISTRE BIC: DISPOSICIÓ: AMBIT DE PROTECCIÓ:
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ANTIGUES ESCOLES

Escoles de la mancomunitat, Ajuntament

1.- SITUACIÓ
ADREÇA: c/ Nou, 15
COORDENADES UTM: X: 512.177,85 Y: 4.684.157,28
ACCÉS: Fàcil
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arquitectònic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Global: Bo. Entorn immediat: Bo. Entorn Proper: Bo
ESTIL: Noucentisme
TÈCNICA: MATERIAL: ÚS ORIGINAL: Ensenyament. Escoles
ÜS ACTUAL: Serveis administració. Ajuntament
DESCRIPCIÓ
Situades dins del nucli urbà de la població, l'edifici ocupa tota una illa delimitada pels
carrers Nou, de l'Escola, Padró i Gironès. Edifici exempt de planta rectangular format
per tres crugies, les dues situades als extrems més altes. Les cobertes són a dues
vessants de teula àrab, amb voladís sostingut amb les mateixes bigues que les
cobertes. Consta de planta baixa i un pis d'alçada. L'edifici té doble façana, tot i que la
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principal té sortida al carrer Nou. A la planta baixa hi ha un portal d'arc de mig punt
ubicat a la crugia situada a l'angle est de l'edifici, la qual correspon a la caixa d'escala.
Damunt seu hi ha dues finestres d'arc de mig punt, amb la línia d'impostes destacada i
ampit corregut. A la part superior, un rellotge de sol decorat amb motius ornamentals.
A la part central de la façana, les obertures són de les mateixes característiques que
les de l'escala, agrupades per parelles. A la primera planta hi ha una terrassa amb
barana d'obra motllurada i entaulament de bigues. La crugia adossada a l'oest
presenta el mateix tipus d'obertures anteriors, però agrupades en grups de tres. A
l'altell hi ha un òcul emmarcat. La façana posterior manté les mateixes característiques
tipològiques que la resta de façanes de l'edifici.
3.-HISTÒRIA
La creació de les Antigues Escoles o també nomenades Escoles de la Mancomunitat
va ser promoguda per la Diputació de Girona i l'extingida Mancomunitat de Catalunya
(1914-1925), va funcionar com a escola durant 80 anys. L'any 1999 l'edifici fou
traspassat al patrimoni municipal. Després de traslladar els alumnes a la nova escola
del Quintants, l'escola va patir una sèrie de reestructuracions per acollir les
dependències de l'actual Ajuntament. Aquest va ser inaugurat el 5 de febrer de 2005.
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: Urbà
5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: ALTRES BÉNS
REGISTRE BCIN:.REGISTRE BIC: DISPOSICIÓ: AMBIT DE PROTECCIÓ:

14

CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

CAN SIBEQUES

Can Sivecas

1.- SITUACIÓ
ADREÇA: c/ Nou, 16.
COORDENADES UTM: X: 512.284,05 Y: 4.684.148,68
ACCÉS: Fàcil
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arquitectònic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Global: Bo. Entorn immediat: Bo. Entorn Proper: Bo
ESTIL: Eclecticisme
TÈCNICA: MATERIAL: ÚS ORIGINAL: Habitatge unifamiliar
ÜS ACTUAL: Habitatge unifamiliar
DESCRIPCIÓ
Situada al nucli urbà de la població i ubicada a la Plaça de Catalunya. Casa unifamiliar
de planta baixa i pis, amb terrassa lateral. La façana principal presenta un parament
recobert per grans plaques rectangulars de color blanc. Les obertures es troben
emmarcades amb una motllura pintada de color groc i són rectangulars. Al pis s'obre
amb balcó corregut de tres finestrals d'obertura rectangular emmarcats i amb les
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llindes decorades amb motllures, a mode de guardapols. Corona la façana una
balustrada interrompuda per trams d'obra construïts.
3.-HISTÒRIA
Al ser una edificació moderna no es tenen constància de notícies històriques. Encara
així el nom de la casa fa referència a un dels seus propietaris en Marit Sivecas Serrats
(Palau-saverdera, 1872-1925). Va regentar una fleca al mateix carrer nou i
posteriorment va ser fiscal municipal i alcalde de Palau durant els biennis 1910-13. Va
ser una de les figures distingides de palau i morí jove, poc després de fer els 55 anys.
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: Urbà
5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: ALTRES BENS
REGISTRE BCIN:.REGISTRE BIC: DISPOSICIÓ: AMBIT DE PROTECCIÓ:
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BAR SPORT

Can Macau, Casa Isidre Macau

1.- SITUACIÓ
ADREÇA: c/ Nou, 18
COORDENADES UTM: X: 512.290,65 Y: 4.684.155,48
ACCÉS: Fàcil
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arquitectònic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Global: Mitjà. Entorn immediat: Mitjà. Entorn Proper:
Dolent
ESTIL: Eclecticisme
TÈCNICA:MATERIAL: Paredat. Teula
ÚS ORIGINAL: Habitatge. Habitatge unifamiliar
ÜS ACTUAL: Habitatge. Segona residencia
DESCRIPCIÓ
Situada dins el nucli urbà de Palau-saverdera, a la Plaça de Catalunya i força propera
al nucli antic de la població. Casa entre mitgeres, formada per tres crugies
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estructurades en dues plantes. La façana té diversos elements ornamentals. A la
planta baixa hi ha tres grans obertures (dues d'arc escarser i una rectangular)
emmarcades per arcs de mig punt motllurats i pintats de color verd, units per un fris
amb rajoles decorades amb motius vegetals. A la planta superior hi ha tres balconades
amb baranes de forja i obertures rectangulars emmarcades amb columnetes i capitells.
Damunt seu, a mode de guardapols, tres cossos sobresortints decorats amb un
emmarcament d'arc de mig punt i tres medallons circulars amb diferents inscripcions
en relleu. Al medalló central hi ha les lletres "JM" entrellaçades i, a banda i banda,
"ANY" i "1906". Per sota els medallons, un petit fris amb decoració d'esgrafiats. Corona
la façana una balustrada interrompuda per la part superior dels guardapols
anteriorment descrits, acabats a dues vessants amb rajoles ceràmiques. Entre aquests
guardapols hi ha un fris de rajoles policromes decorades amb motius florals i un doble
ràfec de dents de serra, on s'assenta la balustrada.
3.-HISTÒRIA
Encara que no s'han pogut trobar fonts escrites que facin referència al Bar Sport, s'ha
pogut constatar, a través de la informació oral prestada pels llogarrencs, que era en
principi la casa on hi vivia el ferrer de la vila. Posteriorment va ser reconvertida en un
bar. Actualment el seu ús torna a ser l'originari, una vivenda. D'altra banda, la casa
també té el nom de Can Macau o Casa Isidre Macau. Isidre Macau Teixidor (Palau,
1882-Barcelona, 1946) era nét de Miquel Macau Bech, i fill d'Antoni Macau Caussa.
Estudià magisteri a Girona i el títol de Mestre Superior a Barcelona. Es convertí en un
dels palauencs rellevants del segle XIX. Fou mestre als pobles de Piera -on descobrí
un important jaciment de fòssils- Verges i Sarrià de Ter. Anys més tard obtingué plaça
definitiva de mestre a Barcelona on fixà la residència. El seu tarannà naturalista el va
conduir a col·leccionar diverses espècies botàniques i a practicar l'arqueologia,
destacant els estudis de l'abric neolític de Can Simó o del megalític empordanès, uns
treballs publicats per la institució Catalana d'Història Natural. Tot el seu patrimoni va
ser llegat al Museu Arqueològic de Sant Pere de Galligans per desig del de les seves
filles.
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: Urbà
5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: ALTRES BENS
REGISTRE BCIN:.REGISTRE BIC: DISPOSICIÓ: AMBIT DE PROTECCIÓ:
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MAS OLIVA

Mas Carrillo, Paulí o Can Vilà D'Ordis,
Restauran Rhodas.

1.- SITUACIÓ
ADREÇA: Plaça Catalunya, 14.
COORDENADES UTM: X: 512.260,45 Y: 4.684.150,28
ACCÉS: Fàcil
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arquitectònic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Global: Bo. Entorn immediat: Bo. Entorn Proper: Bo
ESTIL: Popular
TÈCNICA: Maçoneria
MATERIAL: Pedra, maó, teula
ÚS ORIGINAL: Agropecuària. Masia
ÜS ACTUAL: Lleure. Restaurant
DESCRIPCIÓ
Situat dins del nucli urbà de Palau-saverdera, delimitat per la Plaça de Catalunya, el
carrer Nou, el carrer Sibila i la placeta de la Font. Masia urbana de planta rectangular,
formada per diversos cossos adossats. Consta de planta baixa i primer pis, amb la
coberta de teula a dues vessants. L'aparell és de pedra sense desbastar, lligada amb
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morter. Actualment, l'accés a l'edifici es fa pel cos principal, a través d'una porta d'arc
escarser emmarcada amb carreus desbastats que la comunica amb la placeta de la
Font. Interiorment, la masia compta amb diverses sales i dependències amb diferents
sistemes de coberta. L'actual vestíbul, que actua com a distribuïdor, està cobert amb
voltes d'aresta de pedra, amb la imprompta dels encanyissats. Des d'aquí s'accedeix a
dues grans sales, situades a dos nivells diferents, la superior amb coberta de volta per
aresta emblanquinada i l'altra amb volta rebaixada amb llunetes i petites finestres
quadrades a sota de cada una. S'observen grans arcades i també obertures de llinda
plana per accedir a diverses estances de la casa. Les obertures de les façanes
segueixen totes la mateixa tipologia. Corresponen a finestres de planta rectangular,
amb els brancals i les llindes de pedra. Al sud hi ha una obertura rectangular amb
sortida a un balcó amb reixa de ferro. A la façana nord hi ha un altra porta d'accés a
l'interior, amb brancals i llinda de pedra picada.
3.-HISTÒRIA
El Mas Oliva va pertànyer a la nissaga Carrillo, família de certa importància local. Entre
els seus hereus hi figurava a l'any 1698 Antonio Carrillo, que fou el cònsol segon de la
universitat de Palau. Vers el 1723 l'heretat passar de mans de Pere Carrillo a mans de
Jaume Oliva. La nissaga dels Oliva finalment habitaren l'heretat durant solament tres
generacions, temps suficients per millorar i engrandir el mas. Posteriorment quan
Maria Oliva esdevingué la pubilla i el seu espòs Pere Gimbernat Vilar d'Ordis actuar
com nou administrador, començà a desmembrar les terres de l'heretat, especialment
l'any 1816, quan establí solars per construir-hi cases. Una vegada abandonat el mas
com a residència va ser arrendat a diferents masovers com a en Bartomeu Espelt al
1872, a en Pere Vidal al 1932 , i en Tià Gustinet al principi de segle, així com
posteriorment a altres masovers. Als anys 80 l'heretat fou adquirida per un súbdit
alemany anomenat Hirscnmann qui restaurà l'edifici. Actualment és el seu fill Ferdinant
que hi habita a la primera planta i qui regeix el restaurant Rhodas situat a la planta
baixa
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: Urbà
5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: ALTRES BENS
REGISTRE BCIN:.REGISTRE BIC: DISPOSICIÓ: AMBIT DE PROTECCIÓ:
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CASTELL DE PALAU-SAVERDERA

Torre del Rellotge

1.- SITUACIÓ
ADREÇA: Plaça Major (antiga plaça del Castell)
COORDENADES UTM: X: 512.447,25 Y: 4.684.162,48
ACCÉS: Fàcil
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arquitectònic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Global: Bo. Entorn immediat: Bo. Entorn Proper: Bo
ESTIL: Obra popular
TÈCNICA: Maçoneria
MATERIAL: Pedra
ÚS ORIGINAL: Defensiu. Castell
ÜS ACTUAL: Habitatge
DESCRIPCIÓ
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Situat al nucli antic de la població, a l'actual Plaça Major, localitzada al sector est del
nucli urbà. Delimitat per la Plaça Major, el rec de Sant Onofre i el carrer de Puigmal.
Restes de l'antic castell de Palau-saverdera bastit en època baixmedieval. Es
conserven tres de les quatre torres cantoneres que delimitaven el perímetre del recinte
fortificat, el qual era rectangular. La més destacable és la torre de les Hores, de planta
quadrada i bastida amb pedra sense desbastar (granit i pissarra) lligada amb morter,
amb les filades totalment irregulars. La torre mesura uns catorze metres d'alçada per
uns quatre metres i mig d'amplada, i es troba una mica atalussada a la part inferior. El
coronament, refet amb posterioritat, es troba emmerletat i acabat amb rajols de maó
plans. Alguns merlets estan bastits en pedra, mentre que d'altres han estat restituïts i
arrebossats. Actualment, en aquest espai s'ubica la campana del rellotge. A la façana
que dóna a la plaça, la torre té una petita porta d'arc escarser, amb la llinda bastida
amb còdols disposats a sardinell i un rellotge emmarcat a la part superior de la façana.
En canvi, a la façana sud només hi ha una petita finestra d'obertura quadrada. La torre
té adossat per la banda est un petit cos bastit amb pedra i amb la coberta a una
vessant de teula. Es troba alineat amb la façana est de la torre i l'única obertura
present és una finestra d'obertura rectangular, probablement posterior, amb els
brancals i la llinda bastits amb maons a cantell. Aquest petit cos està adossat a la part
davantera d'una llarga crugia de planta rectangular, amb la coberta a dues vessants de
teula, disposada a la part posterior de la torre. La façana que dóna al rec es troba
arrebossada i pintada de blanc. Destaquen les obertures de la primera planta, totes
rectangulars i amb guardapols motllurat sostingut per mènsules. La porta té sortida a
un balcó corregut amb barana de ferro i pis sostingut per revoltons. A la façana oest es
localitza una de les torres circulars del recinte, bastida amb pedra i coberta amb
teulada a una vessant de teula. A la façana que dóna a la plaça, amb parament de
pedra vista, l'edifici conserva una finestra d'obertura quadrada amb llinda de pedra i, a
la cantonada est, l'escut de pedra dels Vilarig. L'altra torre circular està ubicada més a
l'oest, amb accés des del carrer Puigmal, 2 i compta amb les mateixes característiques
constructives que l'anterior. Les tres torres, juntament amb els edificis que actualment
les uneixen, formen un recinte més o menys rectangular, que probablement correspon
a la mateixa planta original del castell. L'actual façana a la plaça Major es troba
absolutament transformada pels edificis construïts a mitjans segle XX. Pel que fa
l'escut heràldic present a la façana amb la plaça, cal dir que es troba esculpit en pedra
calcària i representa l'emblema dels Vilarig. Hi ha representat un escut de set faixes en
ziga-zaga, acompanyat per un cavaller amb elm envoltat de motius ornamentals, en
relleu.
3.-HISTÒRIA
El Castell de Palau es va bastir a principis del segle XV durant el mandat dels
Vilamarins, per substituir l'antic castell ubicat entre el carrer del Rall i can Mericano,
encara que la Torre de les Hores ja existia prèviament donat que possiblement
formava part de la primitiva xarxa defensiva. Algunes de les figures històriques
remarcables que van utilitzar-ho de residència permanent hi trobem a en Ramon
Sagarriga, Elionor de So i de Castro, muller de Bernat II de Vilamarí; el seu cunyat, el
capità Yvany de Castro; Constança de Vilamarí i altres Vilamarins que hi habitaren
temporalment. El castell original abastava una superfície semblant a l'actual amb la
mateixa disposició rectangular i coronat per quatre torres cantoneres, tres d'elles de
planta circular i l'altre planta quadrangular.
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: urbà
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5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional). Monument històric
REGISTRE BCIN:. 1183-MH
REGISTRE BIC: R-I-51-5997
DISPOSICIÓ: Decret 22/04/1949 publicat en BOE 05/05/1949
AMBIT DE PROTECCIÓ: Inclou la torre de les hores i la muralla que es conserva en
edificis veïns
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FAÇANA CARRER ROSES, 13

1.- SITUACIÓ
ADREÇA: c/ Roses, 13
COORDENADES UTM: X: 512547.85 Y: 4684151.28
ACCÉS: Fàcil
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arquitectònic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Global: Mitjà. Entorn immediat: Mitjà. Entorn Proper: Bo
ESTIL: Modernisme
TÈCNICA: MATERIAL:ÚS ORIGINAL: Habitatge. Segona residencia
ÜS ACTUAL: Habitatge
DESCRIPCIÓ
Edifici situat dins del nucli urbà de la població, a la banda est del nucli històric format
per les restes del castell i la plaça Major, en el carrer de Roses. Edifici entre mitgeres
format per planta baixa i dues plantes en alçada, amb una façana profusament
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decorada i revestida per un aparell encoixinat de carreus ben escairats, alguns dels
quals ornats amb relleus (en concret són els de la planta baixa i els cantoners). El
nivell dels diferents pisos està marcat amb una motllura rectilínia decorada amb dents
de serra. La decoració es concentra sobretot al voltant de les obertures de la façana. A
la planta baixa destaca la porta d'accés, centrada i d'obertura rectangular, i a banda i
banda dos finestrals allargats i estrets. Les tres obertures es troben enllaçades, per la
part superior, pels seus guardapols, els quals estan formats per un arc rebaixat
delimitat mitjançant una motllura decorada amb dents de serra. En el cas de les
finestres, l'interior del guadapols està decorat amb tres botons de ceràmica vidrada
verda, mentre que la porta presenta una dovella a mode de clau amb les inicials dels
propietaris i, a banda i banda, ornamentació floral de forma romboidal, que emmarca
l'any de construcció (1911). Aquesta porta es troba enllaçada amb la llosana del balcó
del primer pis mitjançant una fulla d'acant que surt de la dovella clau. Als pisos
superiors, les obertures són balcons (un per planta). Els finestrals de sortida són
rectangulars i presenten uns marcs arrebossats, delimitats per una motllura sinuosa. A
la primera planta, el marc està decorat amb esgrafiats de tonalitat vermellosa. En
canvi, al segon pis, la decoració és ceramica. Els balcons presenten les llosanes
decorades amb una motllura exterior i sustentades per mènsules, i les baranes són de
ferro forjat i treballat. El coronament de l'edifici està format per un ràfec de dents de
serra sota el qual hi ha decoració ceràmica i la testera d'obra esglaonada, també amb
ceràmica vidrada, i balustrada.
3.-HISTÒRIA
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: Urbà
5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: ALTRES BENS
REGISTRE BCIN:.REGISTRE BIC: DISPOSICIÓ: AMBIT DE PROTECCIÓ:
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MAS BONET

Antiga casa de la font, Antics banys,
El Castellet, Can Metacau

1.- SITUACIÓ
ADREÇA: c/ de la Font, s/n
COORDENADES UTM: X: 512.478,25 Y: 4.684.345,38
ACCÉS: Fàcil
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arquitectònic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Global: Bo. Entorn immediat: Bo. Entorn Proper: Bo
ESTIL: Obra popular
TÈCNICA: MATERIAL:ÚS ORIGINAL: Agropecuària. Masia fortificada
ÜS ACTUAL: Habitatge unifamiliar
DESCRIPCIÓ
Situat dins del nucli urbà de la població de Palau-saverdera, al sector nord-oest de la
vila, al carrer de la Font i davant la font de Dalt. Mas de planta irregular format per
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diversos cossos adossats. L'edifici principal és rectangular, presenta la coberta a dues
vessants de teula i està distribuït en planta baixa i pis. Vers l'oest se li adossa un altre
gran cos rectangular, amb la coberta a dues aigües i format per planta baixa i pis, que
delimita la zona d'accés a l'edifici principal. Ambdues construccions presenten les
obertures rectangulars, moltes d'elles restituïdes. L'element més destacable del
conjunt està adossat a l'extrem est de l'edifici principal. Es tracta d'un cos rectangular,
amb la coberta a un sol vessant, que presenta una galeria a la primera planta. Està
formada per cinc obertures d'arc de mig punt, amb els capitells motllurats i delimitades
per baranes de ferro simples. A la planta baixa, una gran porta d'accés a l'interior. A la
part posterior de l'edifici principal hi ha altres petits cossos que completen el conjunt
edificat. Tot el conjunt del mas es troba arrebossat i pintat de color blanc.
3.-HISTÒRIA
L'actual gran casal de Mas Bonet és considerat el més antic de Palau-Saverdera. El
topònim, El Castellet, fa referència als seus orígens medievals com a masia fortificada,
com ho demostra el tancat de l'era i les diferents espitlleres que, juntament amb el
matacà, han quedat amagades sota l'arrebossat i pintat de blanc que actualment llueix.
Segons els documents, la nissaga dels Bonet és la més antiga de Palau i és citada,
l'any 1205, amb motiu d'un bosc que li concedí el noble local. Posteriorment, en altres
documents, s'esmenta que disposen d'un dels primers trulls locals, a més a més de
criats i jornalers, possessions que denoten l'importància de la família en aquesta zona.
En un inventari de l'any 1886 es recullen, a part del trull esmentat, una imatge de la
Maria Santíssima del Roser de fusta daurada, un molinet de pedra per moldre sal, un
graner i dos cellers, un destinat a les tines pel vi. La proximitat vers la font de dalt, ha
provocat diversos plets pel control i adjudicació de l'aigua de la font, entre els
propietaris de l'heretat i els governadors, nobles o veïns de la zona, com ho demostren
diferents documents dels segles XIX i XX.
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: Urbà
5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: ALTRES BENS
REGISTRE BCIN:.REGISTRE BIC: DISPOSICIÓ: AMBIT DE PROTECCIÓ:
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CASA CARRER CAP DE CREUS, 3

1.- SITUACIÓ
ADREÇA: c/ Cap de Creus, 3
COORDENADES UTM: X: 512.600,75 Y: 4.684.252,28
ACCÉS: Fàcil
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arquitectònic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Global: Bo. Entorn immediat: Bo. Entorn Proper: Bo
ESTIL: Obra popular
TÈCNICA: MATERIAL:ÚS ORIGINAL: Habitatge unifamifamiliar
ÜS ACTUAL: Habitatge unifamifamiliar
DESCRIPCIÓ
Situada al nord-est del nucli urbà de la població de Palau-saverdera, al carrer Cap de
Creus. Edifici de planta rectangular amb jardí lateral, format per dues crugies, amb la
coberta a dues vessants de teula. Està distribuït en planta baixa i pis i presenta un cos
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rectangular adossat davant la façana principal. Aquest cos presenta una gran arcada
de mig punt, bastida amb lloses de pedra disposades a sardinell, que conserva restes
de l'encanyissat interior. A través d'aquesta s'accedeix a la porta d'accés a la casa,
d'arc de mig punt bastit amb rajols. Al costat hi ha una finestra de mig punt, també
construïda amb pedra. Al nivell de la primera planta hi ha una terrassa semi coberta
amb una teulada a un sol vessant, sostinguda amb bigues de fusta. Al primer pis
destaquen dues finestres i un finestral d'accés a la terrassa, amb les llindes planes ben
escairades. La façana lateral presenta un portal d'arc de mig punt adovellat a la planta
baixa i al pis, un balcó exempt bastit amb rajols i una finestra rebaixada amb els
brancals bastits amb carreus de pedra desbastats. La façana posterior presenta
diverses obertures: petites finestres rectangulars construïdes amb quatre carreus de
pedra, una finestra balconera restituïda i una finestra amb la llinda plana de pedra.
Tota la construcció està bastida amb pedres de diverses mides sense treballar,lligades
amb morter
3.-HISTÒRIA
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: Urbà
5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: ALTRES BENS
REGISTRE BCIN:.REGISTRE BIC: DISPOSICIÓ: AMBIT DE PROTECCIÓ:
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CARRER PUJOL, 1

Casa rural ca l’Enric

1.- SITUACIÓ
ADREÇA: c/ Pujol, 1
COORDENADES UTM: X: 512.613,23 Y: 4.684.245,91
ACCÉS: Fàcil
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arquitectònic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Global: Bo. Entorn immediat: Bo. Entorn Proper: Bo
ESTIL: Obra popular
TÈCNICA: MATERIAL:ÚS ORIGINAL: Agropecuària. Masia
ÜS ACTUAL: Lleure. Casa rural
DESCRIPCIÓ
Ca l'Enric és una casa de poble tipus masia catalana totalment reformada i restaurada.
Data del 1856 on en un principi eren dependències d'un paller. Actualment després la
reforma se li ha donat un caire rústic, amb un encant natural i empordanès. Està
ubicada al peu de la serra de Verdera amb un punt blanc al mig del verd, l'ermita de
Sant Onofre i amb unes vistes al golf de Roses inmillorables; d'aquí el nom de Balcó
de L'Empordà, on es pot gaudir d'una vista panoràmica de la Costa Brava centre-nord.
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Flancajada pels Parcs Naturals del Cap de Creus i dels Aiguamolls de l'Empord`à i a 5
km de Roses, 8 km de Castelló d'Empúries i 19 de Figueres com a poblacions més
importants. Forma part de la ruta del vi i de l'oli (Denominació d'origen L'Empordà) amb
tots els poblets de té de veïns Pau, Vilajuïga, Garriguella...
3.-HISTÒRIA
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: Urbà
5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: ALTRES BENS
REGISTRE BCIN:.REGISTRE BIC: DISPOSICIÓ: AMBIT DE PROTECCIÓ:
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CARRER MONTSENY

1.- SITUACIÓ
ADREÇA: c/ Pujol, 1
COORDENADES UTM: X: 512.579,32 Y: 4.684.376,63
ACCÉS: Fàcil
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arquitectònic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Global: Bo. Entorn immediat: Bo. Entorn Proper: Bo
ESTIL: Obra popular
TÈCNICA: MATERIAL:ÚS ORIGINAL: Agropecuària. Masia
ÜS ACTUAL: Habitatge
DESCRIPCIÓ
3.-HISTÒRIA
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: Urbà
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5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: ALTRES BENS
REGISTRE BCIN:.REGISTRE BIC: DISPOSICIÓ: AMBIT DE PROTECCIÓ:
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CARRER DEL SEP

1.- SITUACIÓ
ADREÇA: c/ Pujol, 1
COORDENADES UTM: X: 512.387,85 Y: 4.684.093,48
ACCÉS: Fàcil
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arquitectònic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Global: Bo. Entorn immediat: Bo. Entorn Proper: Bo
ESTIL: Obra popular
TÈCNICA: MATERIAL:ÚS ORIGINAL: Agropecuària. Masia
ÜS ACTUAL: Habitatge
DESCRIPCIÓ
3.-HISTÒRIA
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: Urbà
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5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: ALTRES BENS
REGISTRE BCIN:.REGISTRE BIC: DISPOSICIÓ: AMBIT DE PROTECCIÓ:
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LA FONT DE DALT

1.- SITUACIÓ
ADREÇA: Extrem oriental del nucli urbà, al final del c/ de la Font de Dalt
COORDENADES UTM: X: 512.498,10 Y: 4.684.343,63
ACCÉS: Fàcil
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arquitectònic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Global: Ruïna. Entorn immediat: Dolent. Entorn Proper:
Dolent
ESTIL: Popular
TÈCNICA: Maçoneria
MATERIAL: Pedra
ÚS ORIGINAL: Font. Safareig
ÜS ACTUAL: Espais de lleure. Parc
DESCRIPCIÓ
Situada a l'extrem més oriental del nucli urbà de la població, al final del carrer de la
Font de Dalt. Conjunt d'arquitectura popular format per la font, un abeurador, el
safareig i una bassa. Aquest espai, que fa les funcions d'un parc ombrejat amb
diversos plataners, està estructurat a diversos nivells, aprofitant el desnivell natural del
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terreny. La font brolla des d'un alt marge, el qual fou assegurat amb un mur bastit amb
pedra lligada amb morter. L'estructura presenta un coronament bastit amb maons,
disposats a pla. Al centre d'aquest coronament, a l'alçada del brollador, destaca una
cornisa de quart de cercle incurvat, a mode de detall ornamental. En el mateix mur hi
ha una portella que dóna a la cisterna o dipòsit, que té una petita llinda on hi ha incís
"AN 1771". La deu raja i proveeix d'aigua a la bassa, probablement a través d'una
canalització soterrada. Aquesta bassa, de forma irregular, es troba excavada a la roca
i ha estat restaurada recentment. Des d'aquesta, l'aigua arriba fins a l'abeurador a
través d'un tub descobert, subministrant alhora el safareig. Ambdues estructures estan
situades a escassos metres al sud-est de la font i són de planta rectangular, tot i que
de diferents mides. De la mateixa manera que el mur del brollador, aquests elements
estan bastits amb pedra sense treballar lligada amb morter. Destaquen els repeus
d'ambdues estructures, rematats amb lloses força ben escairades. A la banda sud-est
de la font es situa una taula circular amb banc corregut al voltant, bastits amb els
mateixos materials que la resta del conjunt.
3.-HISTÒRIA
Les primera documentació que es té sobre la font és la llosa cisellada que es troba
adossada al frontal de la mateixa, on s'hi pot llegir la data 1771, que podria ser la data
de la primera remodelació, encara que és fàcil pensar que el brollador és molt més
antic. Amb el pas dels anys queden testimoniats diferents litigis respecte al domini de
la font, així com els terrenys que la limiten, com el succeït vers el 1832 entre el noble
de Palau i el comte d'Empúries, o al 1840 entre el marqués palauenc i Nicolau Caussa.
També s'entrà en litigi amb Miquel Casañas que, l'any 1868 al bastir un pou al seu
hort, interceptà l'aigua que proveïa la font deixant-la eixuta. Anteriorment, l'any 1867 es
va construïr el safareig públic. Any més tard tenim constància de la primera reparació
de la font gràcies a un escrit de Manel Caussa Serra, col·lector del marquès de
Sardanyola, demanant autorització a l'Ajuntament per reparar la canalització d'aigües
de la font al seu castell de la plaça. La gran estima dels habitants de Palau-saverdera
per la font de Dalt quedà palesa durant els anys 1977-79, quan sembla que hi hagué
un seriós intent de privatitzar-la. Per evitar-ho s'arribà a crear la Comissió pro-font de
Dalt a la vila . L'afer fou molt comentat en els periòdics comarcals i, àdhuc, en mitjans
de comunicació d'àmbit nacional català
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: Urbanitzable
5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: ALTRES BENS
REGISTRE BCIN:.REGISTRE BIC: DISPOSICIÓ: AMBIT DE PROTECCIÓ:
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MAS ISAAC

Mas Collell, Mas Domènech o Bofill,
Restaurant Fusion

1.- SITUACIÓ
ADREÇA: c/ Holanda, 20 (urb. Can Isaac)
COORDENADES UTM: X: 511.280,75 Y: 4.684.565,68
ACCÉS: Fàcil
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arquitectònic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Global: Bo. Entorn immediat: Bo. Entorn Proper: Bo
ESTIL: Popular
TÈCNICA: Maçoneria
MATERIAL: Pedra, teula
ÚS ORIGINAL: Agropecuària. Masia
ÜS ACTUAL: Lleure. Restaurant
DESCRIPCIÓ
Masia situada a la urbanització que porta el seu nom, a la que s'arriba agafant la
carretera GIV-610 en direcció a Pau. La masia fa cantonada entre els carrers Holanda
i Avinguda de Catalunya. Edifici format per tres cossos adossats que li confereixen una
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planta més o menys rectangular. El cos central té la coberta a dues vessants de teula,
amb el carener paral·lel a la façana principal. Consta de planta baixa i un pis. L'actual
vestíbul està cobert amb volta rebaixada amb llunetes i es troba delimitat per uns
grans arcs de mig punt que donen accés a les diferents sales. L'espai contigu està
cobert amb volta de canó, emblanquinada i bastida amb maons disposats a sardinell.
A la part est hi ha adossat un cos en perpendicular força transformat, donat que
actualment s'hi ubiquen els serveis destinats al nou ús de l'edifici. Darrera seu es
localitza un altre cos en paral·lel al principal, on hi ha dues grans sales de planta
rectangular, amb coberta a una vessant, i delimitades per tres grans arcs rebaixats,
bastits amb pedra, sustentats per grans pilars de planta quadrada. La façana principal
presenta diverses obertures, majoritàriament finestres d'obertura rectangular, bastides
amb maons o pedra. Té adossat un cos davanter bastit en pedra, on es localitzen les
escales d'accés a la planta superior. La porta d'accés a la planta baixa és d'arc de mig
punt.

3.-HISTÒRIA
Les primeres notícies històriques es remunten al fogatge de 1553, on es registra com a
habitant en Jordi Collel, tot seguit l'heretat passà a mans del seus fill Joan i vers al final
de segle el propietari era el descendent de Montserrat Batlle. Encara que els
documents escrits proporcionen una extensa relació tant de masovers com de
propietaris (entre els que destaquen les nissagues del Alòs, dels Matas i del
marquesos de Camps), nos ens consta cap referència a remodelacions internes o
ampliacions estructurals que hagi sofert el mas durant el pas dels segles. El 1884
l'heretat fou adquirida per URPSA (Urbanitzacions Palau S.A) que transformà les
terres en parcel·les edificables. L'edifici en sí passà a en Manel Rodríguez que a la
dècada del 80 i durant dotze anys hi regenta el restaurant Tinell. L'any 2001 aquest va
tancar i passà a mans d'una família italiana que el rebatejà con restaurant Nou Fusion!
i obrint-lo una altra vegada l'any 2003, fent servir la planta baixa de restaurant i el
primer pis com a vivenda. L'empresa que el gestiona respon al nom de Herimar Roses
SL
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: Urbà
5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: ALTRES BENS
REGISTRE BCIN:.REGISTRE BIC: DISPOSICIÓ: AMBIT DE PROTECCIÓ:
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CAN MUNÍ

Mas Oliver, Torrent, Climent i Mercader,
Mallor Ranell, Restaurant Terra Nostra

1.- SITUACIÓ
ADREÇA: c/ Sant Onofre, 12.
COORDENADES UTM: X: 512.660,95 Y: 4.684.305,28
ACCÉS: Fàcil
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arquitectònic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Global: Bo. Entorn immediat: Bo. Entorn Proper: Bo
ESTIL: Popular
TÈCNICA: Maçoneria
MATERIAL: Pedra, teula
ÚS ORIGINAL: Agropecuària. Masia
ÜS ACTUAL: Lleure. Restaurant
DESCRIPCIÓ
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Masia situada a la urbanització que porta el seu nom, a la que s'arriba agafant la
carretera GIV-610 en direcció a Pau. La masia fa cantonada entre els carrers Holanda
i Avinguda de Catalunya. Edifici format per tres cossos adossats que li confereixen una
planta més o menys rectangular. El cos central té la coberta a dues vessants de teula,
amb el carener paral·lel a la façana principal. Consta de planta baixa i un pis. L'actual
vestíbul està cobert amb volta rebaixada amb llunetes i es troba delimitat per uns
grans arcs de mig punt que donen accés a les diferents sales. L'espai contigu està
cobert amb volta de canó, emblanquinada i bastida amb maons disposats a sardinell.
A la part est hi ha adossat un cos en perpendicular força transformat, donat que
actualment s'hi ubiquen els serveis destinats al nou ús de l'edifici. Darrera seu es
localitza un altre cos en paral·lel al principal, on hi ha dues grans sales de planta
rectangular, amb coberta a una vessant, i delimitades per tres grans arcs rebaixats,
bastits amb pedra, sustentats per grans pilars de planta quadrada. La façana principal
presenta diverses obertures, majoritàriament finestres d'obertura rectangular, bastides
amb maons o pedra. Té adossat un cos davanter bastit en pedra, on es localitzen les
escales d'accés a la planta superior. La porta d'accés a la planta baixa és d'arc de mig
punt.

3.-HISTÒRIA
Les primeres notícies històriques es remunten al fogatge de 1553, on es registra com a
habitant en Jordi Collel, tot seguit l'heretat passà a mans del seus fill Joan i vers al final
de segle el propietari era el descendent de Montserrat Batlle. Encara que els
documents escrits proporcionen una extensa relació tant de masovers com de
propietaris (entre els que destaquen les nissagues del Alòs, dels Matas i del
marquesos de Camps), nos ens consta cap referència a remodelacions internes o
ampliacions estructurals que hagi sofert el mas durant el pas dels segles. El 1884
l'heretat fou adquirida per URPSA (Urbanitzacions Palau S.A) que transformà les
terres en parcel·les edificables. L'edifici en sí passà a en Manel Rodríguez que a la
dècada del 80 i durant dotze anys hi regenta el restaurant Tinell. L'any 2001 aquest va
tancar i passà a mans d'una família italiana que el rebatejà con restaurant Nou Fusion!
i obrint-lo una altra vegada l'any 2003, fent servir la planta baixa de restaurant i el
primer pis com a vivenda. L'empresa que el gestiona respon al nom de Herimar Roses
SL
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: Urbà
5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: ALTRES BENS
REGISTRE BCIN:.REGISTRE BIC: DISPOSICIÓ: AMBIT DE PROTECCIÓ:
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CASA LA PALMA

1.- SITUACIÓ
ADREÇA: Pl. de la Diputació-c/ Nou, 6
COORDENADES UTM: X: 512.179, 45 Y: 4.684.114,08
ACCÉS: Fàcil
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arquitectònic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Global: Bo. Entorn immediat: Bo. Entorn Proper: Bo
ESTIL: Obra popular
TÈCNICA: MATERIAL:ÚS ORIGINAL: Habitatge unifamiliar
ÜS ACTUAL: Habitatge unifamiliar
DESCRIPCIÓ
Situat al nord-oest del nucli urbà de la població de Palau-saverdera, creuant el rec del
mas Oriol, situat a escassa distància, dins del traçat de l'antic camí que unia Pau i
Palau-saverdera. Es tracta d'un petit pont format per una sola arcada de mig punt, amb
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el rastell bastit amb lloses de pedra lligades amb morter, a cada extrem de la
construcció. La resta està construïda amb pedres de diverses mides, sense treballar,
lligades amb morter. L'intradós de l'arc conserva restes de l'encanyissat original.
Actualment, el pont es troba en un estat d'abandó profund, envoltat de bardisses i
vegetació, completament camuflat
3.-HISTÒRIA
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: Urbà
5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: ALTRES BENS
REGISTRE BCIN:.REGISTRE BIC: DISPOSICIÓ: AMBIT DE PROTECCIÓ:
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MAS SAURINA

Horta d'en Bech

1.- SITUACIÓ
ADREÇA: c/ de la Ciutat, 1
COORDENADES UTM: X: 512.456,85 Y: 4.684.418,98
ACCÉS: Fàcil
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arquitectònic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Global: Bo. Entorn immediat: Bo. Entorn Proper: Bo
ESTIL: Obra popular
TÈCNICA: MATERIAL:ÚS ORIGINAL: Agropecuària. Masia
ÜS ACTUAL: Habitatge. Segona residencia
DESCRIPCIÓ
Situat al nord-oest del nucli urbà de la població de Palau-saverdera, al carrer de la
Ciutat i a escassa distància de la font de Dalt. Mas de planta irregular format per
l'edifici principal i l'espai destinat a les tasques agrícoles, unit a la casa mitjançant un
mur de tanca. L'edifici principal està format per diversos cossos adossats. Presenta la
coberta a dues aigües de teula i està distribuït en planta baixa i pis, amb una terrassa
davantera a la que s'accedeix des d'unes escales exteriors. La majoria d'obertures de
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l'edifici han estat transformades, tot i que a la planta baixa es conserva una finestra
d'arc de mig punt bastida amb pedra i al primer pis una altra. Adossat a la façana
principal hi ha un cos rectangular, amb coberta a dues aigües, que alhora presenta
una altra terrassa adossada al nivell del primer pis. A la planta baixa, aquest cos
s'utilitza com a magatzem. Al costat, un altre petit edifici adossat també al mur de
tanca, presenta un arc de mig punt molt reformat per accedir a l'interior. Al nord,
adossat a aquesta construcció, hi ha la quadra. De planta rectangular, dos pisos i amb
la coberta a dues vessants de teula, presenta dues grans arcades de mig punt,
bastides amb lloses de pedra disposades a sardinell, sostingudes per pilars quadrats
amb les impostes destacades. Al pis, una finestra rectangular amb la llinda de pedra i
els brancals de maons. El recinte està separat del carrer per una tanca de pedra. Al
costat de la porta d'accés hi ha una petita construcció coberta amb volta de mig punt i
bastida amb pedra i morter, que probablement sigui una font. Tota la construcció és de
pedra sense treballar lligada amb morter de calç, excepte la terrassa i les escales que
donen accés a la casa, que estan arrebossades i pintades.
3.-HISTÒRIA
La nissaga dels Saurina es remunta als segles XIV-XV, on destacaven per ser gran
ramaders de cabres i ovelles, encara que també exercitaren càrrecs locals com els
batlles i homes de confiança dels nobles locals. Posteriorment, a finals del s. XIX, la
família Can Bech es feu amb la propietat. Actualment l'heretat es manté deshabitada
donat que els actuals propietaris resideixen fora de Palau.
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: Urbà
5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: ALTRES BENS
REGISTRE BCIN:.REGISTRE BIC: DISPOSICIÓ: AMBIT DE PROTECCIÓ:
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CAL FERRER

Museu Francesc Caussa

1.- SITUACIÓ
ADREÇA: Pl. de l'Església, 3
COORDENADES UTM: 512.146,38 Y: 4.684.054,55
ACCÉS: Fàcil
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arquitectònic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Global: Bo. Entorn immediat: Bo. Entorn Proper: Bo
ESTIL: Obra popular
TÈCNICA: MATERIAL:ÚS ORIGINAL: Habitatge. Casal
ÜS ACTUAL: Habitatge. Casal. Cultural. Museu
DESCRIPCIÓ
Situada al nord-est del nucli urbà de la població de Palau-saverdera, al carrer Cap de
Creus. Edifici de planta rectangular amb jardí lateral, format per dues crugies, amb la
coberta a dues vessants de teula. Està distribuït en planta baixa i pis i presenta un cos
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rectangular adossat davant la façana principal. Aquest cos presenta una gran arcada
de mig punt, bastida amb lloses de pedra disposades a sardinell, que conserva restes
de l'encanyissat interior. A través d'aquesta s'accedeix a la porta d'accés a la casa,
d'arc de mig punt bastit amb rajols. Al costat hi ha una finestra de mig punt, també
construïda amb pedra. Al nivell de la primera planta hi ha una terrassa semi coberta
amb una teulada a un sol vessant, sostinguda amb bigues de fusta. Al primer pis
destaquen dues finestres i un finestral d'accés a la terrassa, amb les llindes planes ben
escairades. La façana lateral presenta un portal d'arc de mig punt adovellat a la planta
baixa i al pis, un balcó exempt bastit amb rajols i una finestra rebaixada amb els
brancals bastits amb carreus de pedra desbastats. La façana posterior presenta
diverses obertures: petites finestres rectangulars construïdes amb quatre carreus de
pedra, una finestra balconera restituïda i una finestra amb la llinda plana de pedra.
Tota la construcció està bastida amb pedres de diverses mides sense treballar,lligades
amb morter
3.-HISTÒRIA
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: Urbà
5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: ALTRES BENS
REGISTRE BCIN:.REGISTRE BIC: DISPOSICIÓ: AMBIT DE PROTECCIÓ:
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FONT DEL MAS ISAAC
1.- SITUACIÓ
ADREÇA: Al nord del mas Isaac
COORDENADES UTM:
ACCÉS: Fàcil
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arquitectònic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Global: Mitjà. Entorn immediat: Dolent. Entorn Proper: ESTIL: Popular
TÈCNICA: MATERIAL: ÚS ORIGINAL: ÜS ACTUAL: DESCRIPCIÓ
Font coberta, emplaçada a uns 30 metres al nord del mas Isaac, al fons d'un petit clot,
a tocar el curs d'un torrent, s'hi baixa des de l'esplanada pròxima al mas per una
escala molt sobtada, de pedra , que té dues tramades en angle recte i és protegida per
una paret seca de traçat curvilini. La font té una cisterna rectangular excavada a la
roca vivia, granítica. És coberta per una petita construcció en volta apuntada de pedra
morterada, barrejada amb fragments de terrissa, en la qual hi resten les emprentes de
l'encanyissat a l'intradós. Acaba a la part frontal amb un arc també apuntat, fet amb
rajoles o llambordes de terrissa, llargues i de poc gruix, col·locades a sardinell.
3.-HISTÒRIA
La font es troba en un paratge extensament degradat pels intents d'urbanització
recents, tant pel costat del terme de Palau -saverdera com pel de Pau, en el límit dels
quals es troba. Hi han estat obertes carreteres d'una amplada exagerada. El mas
Isaac és un edifici actualment malmés per reformes recents de caire fantasiós. A la
vora s'han construït un parell de cases , amb torretes annexes, totalment inadequades.
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: No urbanitzable
5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: ALTRES BENS
REGISTRE BCIN:.REGISTRE BIC: DISPOSICIÓ: AMBIT DE PROTECCIÓ:
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SANTUARI DE SANT ONOFRE

1.- SITUACIÓ
ADREÇA: Serra de Rodes
COORDENADES UTM: X: 513.357,25 Y: 4.685.309,08
ACCÉS: Vehicles tracció total
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arquitectònic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Global: Mitjà. Entorn immediat: Mitjà. Entorn Proper:
Dolent
ESTIL: Obra popular
TÈCNICA:MATERIAL: Paredat. Teula
ÚS ORIGINAL: Culte. Ermita
ÜS ACTUAL: Culte. Ermita
DESCRIPCIÓ
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L'ermita de Sant Onofre està situada en un replà enlairat del vessant de ponent de
Verdera, sota el castell de Sant Salvador, al peu mateix del Fitor i del Coll de
Raïmeres. El santuari està situat a uns 400 metres.s.n.m. Conjunt format per l'ermita i
la casa de l'ermità, en un sol cos de construcció. De planta rectangular i amb la
teulada a dues vessants de teula, l'edifici està encalcinat tant exteriorment com
interior, tot i que originàriament la construcció està bastida amb pedra sense
desbastar, lligada amb morter de calç. L'ermita és d'una sola nau i s'aprecien dos
sistemes de coberta. L'espai de l'absis està cobert amb voltes d'aresta sustentades per
pilastres, mentre que la resta de la nau està coberta per l'embigat que sustenta la
teulada. A mode de separació entre aquests dos espais hi ha un gran arc diafragma de
mig punt sustentat per pilastres, amb la línia d'impostes de llosa. Als peus de la nau hi
ha un gran cor bastit amb fusta, amb el forjat de rajols. L'accés a l'edifici es fa pel mur
nord del conjunt, on es localitzen les dues portes. La de l'ermita és d'arc de mig punt
adovellada, tot i que la pedra està encalcinada com la resta de l'edificació. A l'interior
de l'ermita, i envoltant els murs laterals tant de la nau com del presbiteri, hi ha bancs
de pedra correguts. Aquest presbiteri conserva l'enllosat original; en canvi, a la resta
de la nau el forjat consisteix en un enrajolat, amb reparacions de diferents èpoques.
L'altar i el retaule que l'acompanya són de guix motllurat i pintat, amb fornícula de
petxines amb la imatge de Sant Onofre, emmarcada per dos amples pilastres que
sustenen un arc de mig punt motllurat. És força probable que es construís de nou,
després de la destrucció que degué patir l'edifici durant la darrera guerra, car hi ha la
inscripció "Brunet.Olot/7.v. 1943". La imatge del sant és del mateix moment.
L'habitatge de l'ermità ocupa la part situada darrere del presbiteri. A la part sud compta
amb tres estances cobertes per un embigat, amb accés a una terrassa o mirador
situada també damunt del turó granític on es bastí l'edifici.
3.-HISTÒRIA
Anteriorment a l'edifici actual ja hi havia una capella, Originàriament, aquesta capella
era un senzill oratori a la forma dels primitius temples romànics. La seva evolució
estructural es va anar modificant, reparant i engrandint al llarg dels segles. Tenim
notícies dels anys 1448, 1459, 1476, 1479 i 1480, on a través de diferents documents
parroquials, el bisbe autoritzà a l'ermità fra Bernat Batlla a bastir una nova capella
dedicada a la Mare de Déu de la Consolació i a construir un retaule a l'altar, un pal·li i
ornaments que dignifiquessin el culte a Sant Onofre. Les següents reformes de les que
trobem noticia són de l'any de 1898, quan a més a més de pintar tot l'edifici i canviar
un total de 25 teules, els germans Abdón i Franco Casanovas varen pujar la campana
a braços fins aquest paratge. L'any següent les reparacions continuaren amb la
restitució d'un centenar de teules, la restauració del cor i la reparació de portes, panys
i bancs. Durant la guerra civil, l'ermita patí diferents agressions. Posteriorment, els dies
18 de març i el 15 d'abril s'hi realitzaren nous treballs de conservació encara que els
més importants d'aquest segle daten de l'any 1958, quan es va reconstruir totalment la
teulada, la font i la feixa de l'esplanada. El 10 de maig del 1958 es va realitzar una
missa i un dinar de germanor per poder inaugurar així les noves millores realitzades.
També està documentada la benedicció de l'antiga campana de Sant Onofre vers
l'onze de maig de 1963, la qual restava inactiva des de feia 27 anys. Malgrat aquesta
protecció va ser robada el 1997, encara que recuperada dos anys més tard. L'any
1974 es va fundar l’Associació d'Amics de Sant Onofre, que tenia com objectiu la
restauració i conservació de monuments religiosos de Palau. Durant els anys 80 i 90,
la Diputació de Girona hi realitzà diferents obres finançades pel Departament de
Cultura, com l'arranjament de l'interior i la reparació i consolidació de diferents murs,
amb el desbrossament i adequació dels accessos. Actualment, l'ermita i tot el seu
contorn pertanyen enterament al municipi de Palau-saverdera, en el límit de la Selva
de Mar amb el Port de la Selva. Això no obstant, en una capbrevació de la jurisdicció
del poble de la Vall de Santa Creu (terme actual del Port) de l'any 1791, hom
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interpretava que l'esmentat límit arribava fins a l'ermita. Aquesta qüestió era motiu de
disputa encara l'any 1928 segons uns altres documents. A Sant Onofre hi mena un
corriol de muntanya molt costerut des de la vila de Palau -saverdera. Fa pocs anys ha
estat arranjat per a vehicles el camí que s'agafa prop del Mas Ventós, a la carretera de
Vilajuïga a St. Pere de Rodes. Sant Onofre era un ermità hongarès que, segons la
llegenda, féu penitencia i vida en aquest indret; potser la construcció actual s'aixeca
damunt d'alguna cavorca soterrada origen de la tradició, fet possible si tenim en
compte el basament rocallós del santuari.
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: no urbanitzable
5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: ALTRES BENS
REGISTRE BCIN:.REGISTRE BIC: DISPOSICIÓ: AMBIT DE PROTECCIÓ:
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CAMÍ DE SANT ONOFRE

1.- SITUACIÓ
ADREÇA: Serra de Verdera
COORDENADES UTM: X: 513.232 Y: 4.684.919
ACCÉS: Fàcil
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arquitectònic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo
ESTIL: Obra popular
TÈCNICA: MATERIAL:ÚS ORIGINAL: Comunicació. Camí
ÜS ACTUAL: Comunicació. Camí
DESCRIPCIÓ
3.-HISTÒRIA
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: No urbanìzable
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5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: ALTRES BENS
REGISTRE BCIN:.REGISTRE BIC: DISPOSICIÓ: AMBIT DE PROTECCIÓ:
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MUNTANYA D’EN CASELLES

1.- SITUACIÓ
COORDENADES UTM: X: 512.315,03 Y: 4.685.380,54
ACCÉS: Difícil
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arqueològic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo
CONTEXT: Terreny erm. En un replà elevat al vessant sud de la muntanya en una
zona de fort pendent, enmig d'un camp erm amb vegetació arbustiva baixa de bruc i
estepa.
UBICACIÓ DEL MATERIAL: Museu arqueològic de Catalunya. Girona
TIPUS DE JACIMENT: Lloc d'enterrament Inhumació col·lectiu dolmen
CRONOLOGIA: INICIAL:-5500 Neolític. FINAL:-2500 Neolític
DESCRIPCIÓ
Per accedir al jaciment cal prendre el camí que surt, direcció nord, del dipòsit d'aigua
de Palau-saverdera. Cal seguir el camí uns 1000 metres, atents a les línies grogues
que ens marquen la ubicació dels monuments megalítics fins trobar un indicador de
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cruïlla a mà esquerra. Cal prendre aquest camí i seguir-lo uns 25 metres fins a trobar
el dolmen de la Muntanya d'en Caselles, que es troba situat en una zona planera amb
vegetació arbustiva baixa d'estepa i bruc. Es tracta d'un sepulcre de corredor del
neolític mig. La primera referència que es coneix és d'Isidre Macau, quan l'any 1934
publica una primera planta i dues fotografies. També documentà cinc destrals de pedra
polida. L'any 1942, August Panyella i Miquel Tarradell revisaren les terres remogudes
de dins la cambra, però no hi trobaren res. La cambra és de planta trapezoïdal llarga i
passadís estret amb cinc lloses conservades i la coberta. Les seves dimensions són 3
m de longitud, 1,8 m d'amplada i 1, 45 m d'alçada. La coberta és rectangular, de
secció rectangular i la seva posició és desbordant per darrere, però ajustada pels
costats i pel davant. Només resten senyals visibles del túmul a la banda nord-est de la
cambra. Devia de ser de tendència circula d'uns 9 o 10 m de diàmetre, però en
contrafort frontal i lateral esquerre. Els materials trobats només asseguren la seva
existència durant el neolític-calcolític. Pel tipus arquitectònic Tarrús (2002) el data a la
segona fase dels sepulcres de corredor de l'Alt Empordà-Rosselló, és a dir, de la
segona meitat del IV mil·lenni aC. L'estat de conservació del dolmen és bo, doncs
conserva totes les lloses in situ i manté la coberta.
3.-HISTÒRIA
1934. Isidre Macau publica la planta i dues fotografies del dolmen.
1943. A. Panyella i M. Tarradell publiquen una nova planta i una fotografia.
1948. Joan Garriga publica una fotografia i el torna a citar en un treball de síntesi
sobre el megalitisme de l'Alt Empordà.
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: No urbanitzable
5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: ALTRES BENS
REGISTRE BCIN:.REGISTRE BIC: DISPOSICIÓ: AMBIT DE PROTECCIÓ:
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SUREDA I

1.- SITUACIÓ
COORDENADES UTM: X: 512.560,00 Y: 4.685.260,00 295 m
ACCÉS: Difícil
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arqueològic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: CONTEXT: Terreny erm. Enmig d'un erm rocós, al vessant sud del coll de Raïmeres,
a la banda sud-oest de la serra de Rodes. Al sud-oest hi ha el rec del Bach. El mas
actual més proper és el mas Ventós, a 750 metres al nord-oest.
UBICACIÓ DEL MATERIAL: TIPUS DE JACIMENT: Lloc d'enterrament Inhumació col·lectiu dolmen
CRONOLOGIA: INICIAL:-5500 Neolític. FINAL:-2200 Neolític
DESCRIPCIÓ
S'accedeix al jaciment des de Palau-saverdera. Cal pujar fins a prop del dipòsit
d'aigua, on es deixa el vehicle al costat d'una casa nova. Des d'allí cal seguir a peu per
l'antic camí de les Devotes, que, en direcció nord-est s'enlaira cap al Mas Ventós i
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l'ermita de Sant Onofre. Aquest camí es pot seguir, amb dificultats, fins al rec de Bach,
que es troba al cap d'uns 600 metres un cop travessat, el camí es perd del tot entre la
vegetació, i cal retrobar-lo més amunt, en direcció nord-oest. Uns 100 metres més
enlaire i a 25 metres per la dreta del camí, entre feixes d'antigues vinyes, hi ha les
restes del dolmen de Sureda II. Des d'aquest dolmen cal seguir uns 750 metres en
direcció nord-oest, fins a trobar el dolmen de Sureda I, on queda integrada aquesta
cista. Es tracta d'una cista amb túmul, bastida en una zona amb un pendent suau, de
nord a sud. La orientació que presenta és de 10º (nord-est) a 190º (sud-oest) +/- 5º. El
tipus de roca és el gneis. Isidre Macau en publicà l'any 1934 per primera vegada una
planta i dues fotografies. Posteriorment fou citat per altres autors. La única intervenció
arqueològica que s'ha realitzat fou l'any 1942 quan August Panyella i Miquel Tarradell
realitzaren tres sondejos fins a 45 cm de fondària, en el transcurs dels quals
documentaren fragments informes de ceràmica sense decorar. La cambra és
rectangular allargada, potser formada per sis lloses, de les quals només en resten les
tres del costat nord. Devia anar tapada amb una llosa de coberta única. No s'hi ha
conservat restes d'enllosat. Les dimensions internes de la cambra són: 0,80 metres de
longitud, 0,70 metres d'amplada i 0,80 metres d'alçada. Dels suports de la cambra s'ha
conservat sencer el frontal nord, de forma rectangular i vertical, que queda intern entre
dos suports. No presenta els caires ni l'extrem superior repicats. Els altres dos suports,
també rectangulars i verticals, no conserven el seu extrem superior. Tots presenten
signes de desbastament a la cara interna. No s'observen restes determinades del
probable túmul original, ja que queda totalment integrat dins del túmul del sepulcre de
corredor adjacent. Devia ser un túmul circular, al voltant del sepulcre. Aquesta cista
està actualment integrada dins del túmul del sepulcre de corredor de la Sureda I.
Aquest túmul la cobreix, per la qual cosa es pot deduir que la seva construcció fou
anterior a la del sepulcre de corredor. Pel tipus arquitectònic -possible cista amb túmules pot pensar que pot pertànyer a la fase megalítica originària de l'Alt EmpordàRosselló, és a dir, de final del V o principi del IV mil·lenni cal aC. La visita de l'equip de
revisió i actualització de l'Inventari del Patrimoni Arqueològic de la comarca de l'Alt
Empordà no ha pogut determinar l'estat de conservació d'aquest element degut a la
impossibilitat d'arribar-hi per l'abundant vegetació que ha esborrat del tot qualsevol
accés i n'impossibilita la visibilitat.
3.-HISTÒRIA
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: No urbanitzable
5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: ALTRES BENS
REGISTRE BCIN:.REGISTRE BIC: DISPOSICIÓ: AMBIT DE PROTECCIÓ:
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LA DEVESA

1.- SITUACIÓ
COORDENADES UTM: X: 511.515,76 Y: 4.685.002,80
ACCÉS: Fàcil
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arqueològic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo
CONTEXT: Terreny erm. Enmig d'un antic olivar, al vessant sud de la Muntanya d'En
Sot, en un terreny erm escarpat i de difícil accés, amb vegetació arbustiva de bruc i
estepa i alguna alzina surera dispersa
UBICACIÓ DEL MATERIAL: Museu arqueològic de Catalunya. Girona
TIPUS DE JACIMENT: Lloc d'enterrament Inhumació col·lectiu dolmen
CRONOLOGIA: INICIAL:-3500 Neolític. FINAL:-2500 Neolític Mig-Recent
DESCRIPCIÓ
Per accedir al jaciment cal arribar fins al carrer més elevat de la urbanització Ca
n'Isaac, on haurem de deixar el cotxe a uns 350 metres de l'inici del carrer. Aquí cal
seguir un camí, molt amagat, que s'enfila a la muntanya des de l'esquerra d'una casa
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de nova construcció. Cal seguir el camí fins a trobar el dolmen de la Devesa, que està
senyalitzat. Es tracta d'un sepulcre de corredor del neolític mig. La primera referència
que es coneix és d'Isidre Macau, quan l'any 1934 publica una primera planta i dues
fotografies. En companyia de MateuTurró va realitzar una rasa, rebaixant 40 cm el
sediment i documentant gran nombre de ceràmica, un fragment de parietal humà i
altres ossos fragmentats i una destral de basalt polida. També recuperaren un
fragment metàl·lic de 6 cm de llarg per 5 cm d'ample, de vores arrodonides, amb una
profunda impressió en forma de pota de gallina en una de les seves cares. Aquest
fragment que era de color blanc i de poca densitat, en opinió de Lluís Pericot, que el va
veure, podria ser una escòria d'argent fos. L'any 1942, August Panyella i Miquel
Tarradell trobaren diversos fragments ceràmics fets a mà, tant en superfície de la
cambra com a les cales que hi feren. Anna Ferran i Miquel Cura, quan l'estudiaren, hi
trobaren un fragment de ceràmica a mà carenada. És de planta trapezoïdal llarga, amb
vuit lloses conservades i la coberta. Els suports davanters es cavalquen sobre els del
darrere. No consta que hi hagués restes d'enllosat. L'entrada de la cambra és del tipus
de parets en tascó amb dues lloses transversals externes. Les dimensions internes de
la cambra són 3,4 m de longitud, 2,4 m d'amplada i 2,05 m d'alçada. La coberta és
ovalada, de secció planoconvexa. Del túmul només en resten senyals visibles a les
bandes nord i est de la cambra. Devia de ser de tendència circular amb un diàmetre
entre 11 i 12 m, però en contrafort frontal i lateral esquerre. No es veuen senyals de
l'anell de contenció extern. Pel tipus arquitectònic, Tarrús (2002) el data a la segona
fase dels sepulcres de corredor de l'Alt Empordà-Rosselló, és a dir, de principis del IV
mil·lenni aC. L'estat de conservació del dolmen és bo, doncs conserva in situ bona part
de les lloses que el delimitaven i una de la coberta.
.
3.-HISTÒRIA
1934. Isidre Macau publicà la planta i dues fotografíes del dolmen. Per error el situava
al terme de Pau.
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: No urbanitzable
5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: ALTRES BENS
REGISTRE BCIN:.REGISTRE BIC: DISPOSICIÓ: AMBIT DE PROTECCIÓ:
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CA N’ISACH

1.- SITUACIÓ
COORDENADES UTM: X: 511.120,97 Y: 4.685.079,25
ACCÉS: Fàcil
DADES CADASTRALS:
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arqueològic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo
CONTEXT: Zona urbana. Dins de la urbanització Mas Isaac
UBICACIÓ DEL MATERIAL: Museu arqueològic de Banyoles
TIPUS DE JACIMENT: Lloc amb representació gràfica sobre pedra gravat. Lloc
d'habitació amb estructures conservades poblat CRONOLOGIA: INICIAL:-5500 Neolític Antic. FINAL:-2500 Neolític Mig-RecentDESCRIPCIÓ
Per accedir al jaciment cal prendre la carretera GI-610 entre Roses i Vilajuïga i en el
quilòmetre 6, aproximadament, trencar a la dreta a l'entrada de la urbanització de Mas
Isaac. El jaciment es troba en el segon carrer horitzontal, a comptar des del punt més
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alt, davant d'una casa. Es tracta d'un poblat neolític que ocupa una àrea de 1000 m2,
que fou descobert per E. Carreras i M.D Piñero, membres de GESEART, l'any 1987,
arrel de la obertura d'un carrer per la urbanització. Entre els anys 1987 i 1994 es van
realitzar excavacions per part d'un equip dirigit per S. Aliaga, J. Chinchilla, O. Mercadal
i J. Tarrús. Posteriorment, entre els anys 2001 i 2003, es va desenvolupar un projecte
de consolidació, restauració i adequació del jaciment, executat pel GESEART. Estava
format per quatre cases amb planta en forma de "U" i aparellades, un espai aïllat amb
porxo frontal i un gran edifici de planta oval. S'han diferenciat tres fases
arquitectòniques o d'ocupació a partir dels objectes recuperats i de les datacions
radiomètriques: La fase A és la més antiga, relacionable amb el Grup de Montboló dins
d'un neolític mitjà inicial. Aquesta fase compta amb diverses estructures d'habitació
(sitges i focs), però cap d'elles no sembla relacionar-se amb els murs perimetrals de
les habitacions, perquè s'obren per sota dels seus fonaments. La fase B és la més
important de Ca n'Isaach, que s'ha de relacionar amb el Grup Empordanès dins d'un
neolític mitjà ple. Les nombroses estructures d'habitació d'aquesta fase (focs, sitges,
murs, forats de pal, cisterna) s'interrelacionen clarament amb els murs perimetrals de
les habitacions, als quals sovint s'adossen o, en tot cas, mantenen sempre unes cotes
iguals o superiors a les dels seus fonaments. En aquesta fase queda definida
l'estructuració arquitectònica del poblat en un gran espai d'habitatge ovalat, al qual
s'entrelliguen tres espais més del mateix tipus, però força més petits. La darrera fase
és la més recent i més mal determinada, perquè només es basa en tres focs i en
troballes superficials fetes per tota l'àrea del jaciment. S'ha de relacionar amb un
neolític final (tipus Veraza). Probablement, la forma final de la gran cabana sigui una
reforma d'aquesta darrera fase. Els objectes que es poden atribuir a la primera i
darrera fase són molt escassos; com a conseqüència de les poques estructures
determinades d'aquests moments, cosa que ha proporcionat una mostra molt petita de
la seva cultura material. D'entre els nombrosos elements de cultura material recuperats
als nivells corresponents a un neolític mitjà ple, destaquen les següents categories:
Vasos ceràmics (es van recuperar un total de 3.730 bocins de ceràmica). S'hi
distingeixen vasos d'emmagatzematge (gerres cilíndriques) i vasos domèstics (bols,
escudelles, tasses carenades i olles); indústria lítica tallada en sílex, quars i cristall de
roca; indústria lítica polida; objectes d'ornament; elements de mòlta com molins o
mans de molí o discos retallats (objectes que presenten unes vores retallades). De tots
els espais d'habitatge, el més espectacular és el de planta ovalada (10 m x 15 m) que
pertany a la segona fase. Malauradament, li manca tot el costat est, menjat per
l'erosió. La coberta devia estar formada per una estructura de branques i brucs,
muntada sobre cairats. La màxima alçada conservada és d'uns 50-60 cm.
3.-HISTÒRIA
1987. Jaciment descobert per E. Carreras i M.D. Piñero (Geseart) a finals de febrer de
1987. Durant l'obertura amb una màquina excavadora d'un nou carrer de la
urbanització Ca n'Isach, observaren en superfície gran quantitat de ceràmica a mà.
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: Urbà
5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: ALTRES BENS
REGISTRE BCIN:.REGISTRE BIC: DISPOSICIÓ: -
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AMBIT DE PROTECCIÓ:
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TORRE DEL VENT

Molí del Vent

1.- SITUACIÓ
ADREÇA: Situat a prop de la carretera comarcal GIV-612
COORDENADES UTM: X: 511.086,45 Y: 46.823.99,88
ACCÉS: Fàcil
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arquitectònic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Global: Mitjà. Entorn immediat: Bo. Entorn Proper: Bo
ESTIL: Obra popular
TÈCNICA: Maçoneria
MATERIAL: Pedra
ÚS ORIGINAL: Industrial. Molí
ÜS ACTUAL: En desús
DESCRIPCIÓ
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Situat al puig homònim dins la zona del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, en
un trencant que s'agafa des de la carretera GIV-612 abans d'arribar al veïnat de les
Torroelles. Construcció de planta circular i estructura troncocònica, bastida amb pedra
sense treballar i maons, que originàriament constava de planta baixa i pis. La planta
baixa està coberta amb una volta d'arc rebaixat bastida amb pedra, amb una obertura
que la comunica amb el pis superior. A les parets hi ha dues fornícules d'arc rebaixat
també bastides amb pedra. La torre, que es va concebre com a molí per moldre gra i
també com habitatge, ha perdut tot el seu coronament. Hi ha una porta d'accés d'arc
rebaixat de maons que dóna pas al seu interior i, a la primera planta, les restes d'una
finestra d'obertura rectangular.
3.-HISTÒRIA
Molí bastit entre els segles XVII i XVIII. La primera fons escrita que en fa referència és
de l'any 1771 Posteriorment cap a l'any 1818 el propietari fou Abdó Oriol, al que
pertanyia també el molí del Mas Oriol. Durant aquesta època el conreu de cereals era
el majoritari, doblant el d'olivar i sent també una tercera part del conjunt de la vinya,
fins que a mitjans de segle la vinya es va imposar en detriment del blat i l'ordi cosa que
suposar que el molí caigués en desús tal com ho registra el cens de 1873.
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: No urbanitzable
5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional). Monument històric
REGISTRE BCIN:. 1185-MH
REGISTRE BIC: R-I-51-5998
DISPOSICIÓ: Decret 22/04/1949 publicat en BOE 05/05/1949
AMBIT DE PROTECCIÓ:
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MAS ORIOL

Mas Alfinell, Mas Vidal

1.- SITUACIÓ
ADREÇA: c/ Holanda (Urb. Can Issac)
COORDENADES UTM: X: 511.767,35 Y: 4.684.425,88
ACCÉS: Fàcil
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arquitectònic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Global: Bo. Entorn immediat: Bo. Entorn Proper: Bo
ESTIL: Obra popular
TÈCNICA: Maçoneria
MATERIAL: Pedra. Teula
ÚS ORIGINAL: Agropecuària. Masia
ÜS ACTUAL: Habitatge unifamiliar
DESCRIPCIÓ
Situat molt a prop de l'antic camí de Palau-saverdera a Pau, entre l'actual urbanització
del Mas Isaac i la urbanització Mas Bohera, al costat del rec que porta el seu nom.
Masia formada per diversos cossos adossats que conformen un edifici de planta més o
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menys rectangular. El cos principal té la coberta a dues vessants de teula àrab i consta
de planta baixa i un pis d'alçada. A la planta baixa hi ha dos grans arcs rebaixats
sustentats per pilars i bastits amb pedra, a mode de porxo. La part superior està
ocupada per una terrassa. La resta de la construcció es troba arrebossada i pintada de
blanc.
3.-HISTÒRIA
Encara que no tenim una data precisa sobre el bastiment del Mas Oriol, d'altra banda
sabem que ja a principis del segle XIV ja existia amb el nom de Mas Alfinell, sent
Bernat Alfinell propietari tant d'aquest com del mas Domènech. Posteriorment passa a
Pere Buach i després als consorts de Vidal que hi varen residir durant molts segles.
L'actual bassa del molí fou als anys cinquanta refeta i engrandida pel senyor Lorda,
industrial de Mataró que aprofità la propietat per explotar el quars i les pegmatites que
es troba als terrenys del mas. Actualment l'heretat va ser adquirida per la societat Mas
Oriol, que pertanyia a Rinaldo Mosculino i on avui dia resideix la seva família.
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: No urbanitzable
5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: ALTRES BENS
REGISTRE BCIN:.REGISTRE BIC: DISPOSICIÓ: AMBIT DE PROTECCIÓ:
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MAS DE LA TORRE

Estany Bos, Mas de la Torre de l’Albert

1.- SITUACIÓ
ADREÇA: Carretera GIV 612, Empuriabrava a Palau-saverdera, km 2
COORDENADES UTM: X: 511.058,88 Y: 4.681.109,71
ACCÉS: Fàcil
DADES CADASTRALS:
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arquitectònic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Global: Bo. Entorn immediat: Bo. Entorn Proper: Bo
ESTIL: Obra popular
TÈCNICA: Maçoneria
MATERIAL: Pedra
ÚS ORIGINAL: Agropecuària. Masia fortificada
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ÜS ACTUAL: Agropecuària. Masia
ALTRES USOS: Lleure. Turisme rural
DESCRIPCIÓ
Situat relativament a prop del veïnat de les Torroelles, pràcticament al peu de la
carretera que va de Palau-saverdera a Roses, en els límits del Parc Natural dels
Aiguamolls de l'Empordà. Mas aïllat envoltat de terres de conreu i fortificat amb una
torre de defensa integrada a la construcció actual. Aquesta torre és de planta
rectangular, bastida amb pedra lligada amb morter, amb les cantonades treballades
amb carreus desbastats i el coronament emmerletat, tot i que els merlets no són
originals. A la façana principal té una finestra d'obertura rectangular emmarcada amb
els brancals i la llinda de pedra, i amb sortida a un balcó amb barana i pis motllurat.
Pel costat oest se li adossa el cos principal de la masia, de planta rectangular i amb
coberta a dues vessants de teula i carener paral·lel a la façana principal. Consta de
planta baixa i un pis. Les obertures concentrades a la primera planta són totes
rectangulars i emmarcades en pedra. L'accés a l'edifici es fa a través d'una porta
ubicada en aquesta planta, mitjançant una escala d'obra, que forma part del cos
adossat a la façana principal. Aquest cos està format també per dos grans arcs
carpanells de maó, que funcionen a mode de porxo. A l'oest del cos principal, s'adossa
un altre petit cos, integrat per planta baixa i pis. De la façana destaca un gran portal
d'arc rebaixat bastit amb maó i, a la primera planta, una obertura rectangular amb els
brancals i la llinda de pedra vista, i amb sortida a un balcó amb barana de ferro i pis
motllurat. Damunt del portal es localitza un escut heràldic de pedra, que podria fer
referència als Vilarig. La resta de cossos que integren el mas estan bastits amb totxo i
són de recent construcció. Estan destinats a les tasques ramaderes.
3.-HISTÒRIA
Mas fortificat del que tenim primeres referències a l'any 1343.
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: No urbanitzable
5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional). Monument històric
REGISTRE BCIN:. 1186-MH
REGISTRE BIC: R-I-51-5999
DISPOSICIÓ: Decret 22/04/1949 publicat en BOE 05/05/1949
AMBIT DE PROTECCIÓ:
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BARRACA D’OLIVAR PROP DE LA
RIERA DE TORT

1.- SITUACIÓ
ADREÇA: Paratge de la riera Tort
COORDENADES UTM: X: 510.979,67 Y: 4.685.018,84
ACCÉS: Fàcil
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arquitectònic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Global: Ruïna. Entorn immediat: Dolent. Entorn Proper:
Dolent
ESTIL: Popular
TÈCNICA:MATERIAL: Pedra
ÚS ORIGINAL: Agropecuària. Barraca
ÜS ACTUAL: En desús. Abandonat
DESCRIPCIÓ
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Situada a l'oest del nucli urbà de la població de Palau-saverdera en el límit municipal
amb la vila de Pau, entre les actuals urbanitzacions del mas Isaac i del mas dels
Frares, a l'anomenat bosc d'en Ventura i prop del rec de Cap de Terme. Barraca
agrícola de planta circular, d'uns dos metres d'alçada per dos més de diàmetre,
construïda en una zona de feixes de pedra seca. La coberta és de falsa cúpula no
sobresortint, amb el coronament bastit en origen amb tres lloses de pedra, tot i
actualment es troba oberta a l'exterior. La porta d'accés està situada al costat sud-oest
de l'estructura i és d'obertura trapezoidal amb la llinda monolítica plana. En origen, a la
part superior de la porta d'entrada, hi havia una llosa ben visible gravada amb l'any
"1892", que actualment està desapareguda i no s'ha pogut documentar. La construcció
és de rebles de granit posats en sec. Tenim notícies que la llosa incisa amb l'any era
de pissarra, com també ho eren dues lloses del coronament i alguna altra de la
coberta.
3.-HISTÒRIA
La contrada on es situa la barraca es caracteritza pels grans afloraments granítics
utilitzats pel bastiment de les parets travesseres de les feixes d'olivars de l'encontorn.
També hi ha algunes roques de pissarra molt esporàdiques. A la serra de Rodes i
subcomarca de Cap de Creus és molt rar trobar-hi una construcció de pedra seca
datada o amb alguna inscripció. En aquest sentit i malgrat ésser tardana, la barraca
que descrivim és excepcional. Fou construïda en una zona d'olivars en un moment
(1892) posterior al pas de la plaga de la fil·loxera que extingí les vinyes velles. El
primer focus fil.lexèric localitzat al sud de l'Albera es descobrí al terme de Rabós
d'Empordà l'any 1879. El desastre socioeconòmic que provocà als pobles viti-vinícoles
l'extinció de la vinya fou molt gran. Després del pas de la plaga, en alguns indrets de la
zona hi hagué una expansió del conreu de l'olivar, ja existent però gairebé sempre de
menys importància que la vinya fins aleshores
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: Urbanitzable
5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: ALTRES BENS
REGISTRE BCIN:.REGISTRE BIC: DISPOSICIÓ: AMBIT DE PROTECCIÓ:
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CISTA DE LA SUREDA

1.- SITUACIÓ
COORDENADES UTM: X: 512.544,00 Y: 4.685.339,00 320 m
ACCÉS: Difícil
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arqueològic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: CONTEXT: Terreny erm. Enmig d'un erm rocós, en el vessant sud del coll de
Raimeres, a la banda sud-oest de la serra de Rodes. Al sud-oest de la cista hi ha el
rec de Bach. El mas actual més proper és el mas Ventós, 750 metres al nord-oest.
UBICACIÓ DEL MATERIAL: TIPUS DE JACIMENT: Lloc d'enterrament Inhumació col·lectiu cista
CRONOLOGIA: INICIAL:-3500 Neolític Antic . FINAL:-3500 Neolític Antic Postcardial
DESCRIPCIÓ
S'accedeix al jaciment des de Palau-saverdera. Cal pujar fins a prop del dipòsit
d'aigua, on es deixa el vehicle al costat d'una casa nova. Des d'allí cal seguir a peu per
l'antic camí de les Devotes, que, en direcció nord-est s'enlaira cap al Mas Ventós i
l'ermita de Sant Onofre. Aquest camí es pot seguir, amb dificultats, fins al rec de Bach,
que es troba al cap d'uns 600 metres un cop travessat, el camí es perd del tot entre la
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vegetació, i cal retrobar-lo més amunt, en direcció nord-oest. Uns 100 metres més
enlaire i a 25 metres per la dreta del camí, entre feixes d'antigues vinyes, hi ha les
restes del dolmen de Sureda II. Des d'aquest dolmen cal seguir uns 750 metres en
direcció nord-oest, fins a trobar el dolmen de Sureda I, on queda integrada aquesta
cista. Es tracta d'una cista amb túmul, bastida en una zona amb un pendent suau, de
nord a sud. El tipus de roca és el gneis. Fou localitzat el 9 de febrer de 1987 per Enric
Carreras, Miquel Piñero i Josep Tarrús. No s'ha realitzat mai cap tipus d'intervenció
arqueològica i no es detecta material arqueològic en superfície. La cambra és
rectangular allargada, potser formada per sis lloses, de les quals només en resten les
tres del costat nord. Devia anar tapada amb una llosa de coberta única. No s'hi ha
conservat restes d'enllosat. Les dimensions internes de la cambra són: 0,80 metres de
longitud, 0,70 metres d'amplada i 0,80 metres d'alçada. Dels suports de la cambra s'ha
conservat sencer el frontal nord, de forma rectangular i vertical, que queda intern entre
dos suports. No presenta els caires ni l'extrem superior repicats. Els altres dos suports,
també rectangulars i verticals, no conserven el seu extrem superior. Tots presenten
signes de desbastament a la cara interna. No s'observen restes determinades del
probable túmul original, ja que queda totalment integrat dins del túmul del sepulcre de
corredor adjacent. Devia ser un túmul circular, al voltant del sepulcre. Aquesta cista
està actualment integrada dins del túmul del sepulcre de corredor de la Sureda I.
Aquest túmul la cobreix, per la qual cosa es pot deduir que la seva construcció fou
anterior a la del sepulcre de corredor. Pel tipus arquitectònic -possible cista amb túmules pot pensar que pot pertànyer a la fase megalítica originària de l'Alt EmpordàRosselló, és a dir, de final del V o principi del IV mil·lenni cal aC. La visita de l'equip de
revisió i actualització de l'Inventari del Patrimoni Arqueològic de la comarca de l'Alt
Empordà no ha pogut determinar l'estat de conservació d'aquest element degut a la
impossibilitat d'arribar-hi per l'abundant vegetació que ha esborrat del tot qualsevol
accés i n'impossibilita la visibilitat.
3.-HISTÒRIA
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: No urbanitzable
5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: ALTRES BENS
REGISTRE BCIN:.REGISTRE BIC: DISPOSICIÓ: AMBIT DE PROTECCIÓ:
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SUREDA II

1.- SITUACIÓ
COORDENADES UTM: X: 512.588,00 Y: 4.685.206,00 260 m
ACCÉS: Difícil
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arqueològic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: CONTEXT: Terreny erm. Enmig d'un entorn rocós, al vessant sud del coll de
Raïmeres, a la banda sud-oest de la serra de Rodes. Al sud del dolmen hi ha el rec de
Bach. El mas actual més proper és el mas Rotllan, a 625 metres al sud-est.
UBICACIÓ DEL MATERIAL: TIPUS DE JACIMENT: Lloc d'enterrament Inhumació col·lectiu dolmen
CRONOLOGIA: INICIAL:-3500. FINAL:-2500 Neolític Mig-Recent
DESCRIPCIÓ
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S'accedeix al dolmen des de Palau-saverdera. Cal pujar fins a prop d'un dipòsit
d'aigua, on s'ha de deixar el vehicle al costat d'una casa nova. Des d'allí cal seguir
l'antic camí de les devotes, que en direcció nord-est s'enlaira cap al mas Ventós i
l'ermita de Sant Onofre. Aquest camí es pot seguir bé fins al rec de Bach. Un cop
travessat, el camí es perd del tot entre mates molt altes, i cal retrobar-lo més amunt,
en direcció nord-oest. Uns 100 metres més enlaire, i a 25 metres per la dreta del camí,
entre feixes d'antigues vinyes, es troba el dolmen de Sureda II. Possiblement es tracta
d'un sepulcre de corredor de cambra trapezoïdal o rectangular curta amb passadís
estret. Està bastit en una zona amb un pronunciat pendent de nord-est a sud-oest,
cosa que obligà a atrinxerar-lo per la capçalera. El tipus de roca és el gneis. Fou
descobert el 27 de maig de 1985 per Benjamí Bofarull, però no s'ha realitzat mai cap
intervenció arqueològica. La cambra devia de ser trapezoïdal i llarga, amb cinc lloses,
de les quals només en resten dues, i la gran coberta. No s'han observat restes
d'enllosat. Les dimensions internes de la cambra són: 1,1 metres de longitud, 1,4
metres d'amplada i 1,3 metres d'alçada. La capçalera és única, sembla ben implantada
a la roca, interna pels dos costats i vertical. Té forma rectangular, i presenta senyals
de desbastament per la cara interna, amb els caires repicats. No conserva l'extrem
superior. L'únic suport de la cambra conservat està a la banda esquerra. La llosa
s'observa força inclinada per la força del desnivell, tot i que en un inici devia tenir una
posició vertical. Té una forma rectangular i presenta senyals de desbastament per la
cara interna, amb l'extrem superior i els caires repicats. La coberta és rectangular,
arrodonida, de secció rectangular. Està desplaçada del seu lloc original, però per les
mides, devia ser desbordant per tots els costats de la cambra. Presenta senyals de
desbastament a la cara interna i els caires repicats. El túmul potser conserva restes
soterrades a la banda nord de la cambra, la part atrinxerada. Devia de ser de
tendència circular, però en clar contrafort frontal. Possiblement l'anell de contenció
extern estava format per un mur de pedra seca, amb sòcol de grans blocs. El seu
diàmetre es pot estimar entre 8 i 9 metres. Donat que el tipus arquitectònic és
indeterminat -possible cambra trapezoïdal o rectangular curta amb passadís estret- i
que no existeixen materials arqueològics, només es pot dir que deu pertànyer a la
segona o tercera fase dels sepulcres de corredor de l'Alt Empordà-Rosselló, és a dir,
de mitjan-final del IV mil·lenni cal aC. La visita de l'equip de revisió i actualització de
l'Inventari del Patrimoni Arqueològic de la comarca de l'Alt Empordà no ha pogut
determinar l'estat de conservació d'aquest element degut a la impossibilitat d'arribar-hi
per l'abundant vegetació que ha esborrat del tot qualsevol accés i n'impossibilita la
visibilitat.
3.-HISTÒRIA
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: No urbanitzable
5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: ALTRES BENS
REGISTRE BCIN:.REGISTRE BIC: DISPOSICIÓ: AMBIT DE PROTECCIÓ:
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PARADOLMEN D’EN PUET

1.- SITUACIÓ
COORDENADES: X: 513.373,53 Y: 4.684.578,13
ACCÉS: Difícil
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arqueològic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo
CONTEXT: Terreny erm. Zona d'antics cultius d'olivera, envaïda per vegetació
arbustiva baixa en el vessant meridional de la serra de Rodes.
UBICACIÓ DEL MATERIAL: TIPUS DE JACIMENT: Lloc d'enterrament Inhumació col·lectiu dolmen
CRONOLOGIA: INICIAL: DESCRIPCIÓ
Per accedir al jaciment cal prendre la carretera GI-610, entre Roses i Vilajuïga. Abans
del quilòmetre 4 hi ha un trencant a mà dreta que porta cap a la urbanització
Bellavista. Cal travessar la urbanització vers la muntanya i deixar el cotxe en el darrer
carrer. A partir d'aquí cal seguir a peu fins a trobar una torre elèctrica a l'esquerra, just
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a sobre de la riera de Fontasia. Cal creuar la riera en aquest punt i, a partir d'aquí,
seguir les marques grogues que ens indiquen com arribar als dolmens. Cal seguir fins
al capdamunt del turó. El paradolmen es troba just a sota d'un gran pi. Es tracta d'un
paradolmen de cronologia indeterminada, construït amb grans blocs de pedra de
granit, sense tractar, que s'han falcat entre ells utilitzant pedruscall més petit. L'entrada
a la cambra és de dimensions molt reduïdes (0,50 m d'amplada per 0,80 m d'alçada),
mentre que la cambra, gairebé quadrada amida 2 metres de llargada per 1,80 m
d'amplada. No s'observaren rastres del túmul ni de les lloses que podrien marcar un
possible corredor d'accés. No s'hi ha realitzat cap intervenció arqueològica. L'estat de
conservació del paradolmen és bo, conservant in situ totes les pedres que
conformaven la cambra i la llosa de la coberta.
3.-HISTÒRIA
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: No urbanitzable
5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: ALTRES BENS
REGISTRE BCIN:.REGISTRE BIC: DISPOSICIÓ: AMBIT DE PROTECCIÓ: -
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MENHIR D’EN PUET

1.- SITUACIÓ
COORDENADES: X: 513.358,26 Y: 4.684.573,13
ACCÉS: Difícil
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arqueològic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo
CONTEXT: Terreny erm. Zona d'antics cultius d'olivera, envaïda per vegetació
arbustiva baixa en el vessant meridional de la serra de Rodes.
UBICACIÓ DEL MATERIAL: TIPUS DE JACIMENT: Lloc d'enterrament Complements menhir
CRONOLOGIA: DESCRIPCIÓ
Per accedir al jaciment cal prendre la carretera GI-610, entre Roses i Vilajuïga. Abans
del quilòmetre 4 hi ha un trencant a mà dreta que porta cap a la urbanització
Bellavista. Cal travessar la urbanització vers la muntanya i deixar el cotxe en el darrer
carrer. A partir d'aquí cal seguir a peu fins a trobar una torre elèctrica a l'esquerra, just
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a sobre de la riera de Fontasia. Cal creuar la riera en aquest punt i, a partir d'aquí,
seguir les marques grogues que ens indiquen com arribar als dolmens. Cal seguir
pujant el turó uns 150 metres fins trobar el menhir que s'erigeix enmig d'una vegetació
de bruc, garriga i estepa. Es tracta d'un menhir d'època indeterminada del qual no es
tenia notícia. Aquest monument megalític amida 2,50 metres d'alçada per 80 cm
d'amplada i una profunditat màxima de 40 cm i està fet aprofitant un bloc de granit. La
seva secció és ametllada, amb marques de retoc als laterals de la part posterior.
Presenta una cara polida que està encarada a migdia. No s'ha realitzat mai cap
intervenció arqueològica als seus entorns amb la qual cosa no es pot establir una
cronologia concreta pel monument. L'estat de conservació del menhir d'en Puet és bo i
ha estat restaurat recentment, doncs encara és visible el formigó que el subjecta.
3.-HISTÒRIA
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: No urbanitzable
5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: ALTRES BENS
REGISTRE BCIN:.REGISTRE BIC: DISPOSICIÓ: AMBIT DE PROTECCIÓ: -
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RIERA DE FONTASIA I

1.- SITUACIÓ
COORDENADES X: 513.156,44 Y: 4.684.513,35
ACCÉS: Difícil
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arqueològic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Parcialment destruït
CONTEXT: Terreny erm. Enmig d'un paratge amb vegetació arbustiva baixa de
garriga, argelagues, romegueres i bruc, en la vessant meridional de la Serra de
Rodes, al nord del nucli urbà de Vilajuïga.
UBICACIÓ DEL MATERIAL: TIPUS DE JACIMENT: Lloc d'enterrament Inhumació col·lectiu dolmen
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CRONOLOGIA: INICIAL:-3500. FINAL:-2500 Neolític Mig-Recent
DESCRIPCIÓ
Per accedir al jaciment cal prendre la carretera GI-610 entre Roses i Vilajuïga. Abans
del quilòmetre 4 hi ha un trencant a mà dreta que porta cap a la urbanització
Bellavista. Cal travessar la urbanització vers la muntanya i deixar el cotxe en el darrer
carrer. A partir d'aquí cal seguir a peu fins trobar una torre elèctrica a l'esquerra, just a
sobre de la riera de Fontasia. Cal creuar la riera en aquest punt i, a partir d'aquí, seguir
les marques grogues que ens indiquen com arribar als dolmens. Cal seguir pujant el
turó i, un cop al cim, seguir les marques vers a l'oest. Cal seguir aquestes marques
uns 500 metres fins trobar el dolmen de la riera de Fontasia I. El monument es troba
en la vessant meridional de la muntanya, enmig d'un paratge erm amb vegetació
arbustiva baixa de garriga, bruc, argelagues i romeguera. Es tracta d'un dolmen del
neolític mig-recent, descobert per Josep Ortega i Iolanda Lluch el 9 d'abril de 1992. El
Geseart el visità el 30 de juny de 1992 i n'obtingué informació gràfica. La seva tipologia
deuria correspondre a un sepulcre de corredor de cambra trapezoïdal o rectangular
curta i passadís estret. No es pot definir millor la planta perquè només en queden tres
suports drets (els laterals i la capçalera). La part conservada de la cambra medeix
1,55m de longitud per 1,40 metres d'amplada. La seva alçada màxima és d'1,20
metres. La seva capçalera és única i ben implantada, presentant senyals de
desbastament en la seva cara interna. Els suports de la cambra estan poc implantats i
inclinats cap a la banda esquerra. No s'observen restes de l'entrada de la cambra ni
del túmul. Segons la seva tipologia Tarrús (2002) el situa entre la segona i la tercera
fase dels sepulcres de corredor de l'Alt Empordà-Rosselló, de mitjans fins a finals del
IV mil·lenni aC. No s'hi ha realitzat cap intervenció arqueològica que permeti afinar
més la cronologia del dolmen. L'estat de conservació del dolmen és parcialment
destruït, conservant-se només tres lloses, la de la capçalera i dues de les laterals. Les
lloses conservades, a més, es presenten lleugerament desplaçades respecte a la seva
ubicació original.
3.-HISTÒRIA
1992. Josep Ortega i Iolanda Lluch van descobrir mentre anaven a buscar el de la
Febrosa I. Comunicaren la troballa per carta a Josep Tarrús, juntament amb un mapa i
dues fotografies en color.
1992. E. Carreras, P. Gay i J. Tarrús visitaren el dolmen i confirmaren la seva
existència.
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: No urbanitzable
5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: ALTRES BENS
REGISTRE BCIN:.REGISTRE BIC: DISPOSICIÓ: AMBIT DE PROTECCIÓ:
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LA FEBROSA II

1.- SITUACIÓ
COORDENADES X: 513.757,89 Y: 4.684.162,11
ACCÉS: Difícil
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arqueològic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Parcialment destruït
CONTEXT: Terreny erm. Enmig d'un antic olivar, al vessant sud de la Muntanya d'En
Sot, en un terreny erm amb vegetació arbustiva de bruc i estepa i alguna alzina surera
dispersa.
UBICACIÓ DEL MATERIAL: TIPUS DE JACIMENT: Lloc d'enterrament Inhumació col·lectiu dolmen
CRONOLOGIA: INICIAL:-3500.. FINAL:-2500. Neolític Mig-Recent
DESCRIPCIÓ
Per accedir al jaciment cal prendre la carretera GI-601 entre Roses i Vilajuïga. Poc
abans del punt quilomètric 4 cal prendre un trencant a mà dreta en direcció la
urbanització de Bellavista, que haurem de creuar en direcció la muntanya i deixar el

81

CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

cotxe en l'últim carrer (carrer Descartes). A partir d'aquí caldrà seguir a peu pel camí
que puja vers la Serra de Rodes uns 50 metres, on haurem de girar a mà dreta per un
camí que haurem de seguir fins arribar a un espai obert que havia estat usat com a
pedrera. En aquest punt s'haurà d'agafar un camí molt amagat que queda a la part
oest d'aquesta pedrera i s'enfila a la muntanya, tot seguint les marques grogues
pintades a terra. Cal seguir aquestes marques, en direcció nord-est, fins trobar el
paradolmen de Sinyols. Al costat d'aquest paradolmen, a l'est, hi ha el dolmen de la
Febrosa II. Es tracta d'un sepulcre de corredor del neolític mig-recent, que esmenta,
per primera vegada, Isidre Macau (1934). Macau comenta que Miquel de la Borni, veí
de Palau-saverdera, coneixia la ubicació d'aquest dolmen, però no el pogueren
localitzar. L'any 2000, el veí de Palau-saverdera, Joan Padrosa i Dalfau va tornar a
localitzar el dolmen. Aquest element es troba integrat dins les parets de vinya del
voltant, amb la cambra cuadrada curta, que conserva la llosa superior in situ, a més de
les lloses laterals, tot i que no té rastres del corredor d'accés ni del túmul. Macau, al
1934, pogué recuperar prop del dolmen 10 petites destrals de pedra polida que
actualment n'hi ha 8 que es troben al Museu d'Arqueologia de Catalunya-Girona.
Cronològicament s'hauria de situar el dolmen en un context del neolític mig-recent, a
finals del III mil·leni aC
3.-HISTÒRIA
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: No urbanitzable
5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: ALTRES BENS
REGISTRE BCIN:.REGISTRE BIC: DISPOSICIÓ: AMBIT DE PROTECCIÓ: -
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ELS SINYOLS

1.- SITUACIÓ
COORDENADES X: 513.720,04 Y: 4.684.160,10
ACCÉS: Difícil
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arqueològic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo
CONTEXT: Terreny erm. Al costat dret del rec del Salt de l'Aigua, al nord-oest del
serrat de Bosquers, al vessant meridional de la Serra de Rodes.
UBICACIÓ DEL MATERIAL: TIPUS DE JACIMENT: Abrics i similars d'enterrament
CRONOLOGIA: INICIAL: -3500. FINAL -2500 Neolític Mig-Recent
DESCRIPCIÓ
Per accedir al jaciment cal prendre la carretera GI-601 entre Roses i Vilajuïga. Poc
abans del punt quilomètric 4 cal prendre un trencant a mà dreta en direcció la
urbanització de Bellavista, que haurem de creuar en direcció la muntanya i deixar el
cotxe en l'últim carrer (carrer Descartes). A partir d'aquí caldrà seguir a peu pel camí
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que puja vers la Serra de Rodes uns 50 metres, on haurem de girar a mà dreta per un
camí que haurem de seguir fins arribar a un espai obert que havia estat usat com a
pedrera. En aquest punt s'haurà d'agafar un camí molt amagat que queda a la part
oest d'aquesta pedrera i s'enfila a la muntanya, tot seguint les marques grogues
pintades a terra. Cal seguir aquestes marques, en direcció nord-est, fins trobar el
paradolmen de Sinyols, al marge del rec del Salt de l'Aigua, enmig d'un paratge amb
bruc i garriga. Es tracta d'un espai funerari del neolític mig-recent descobert l'any 1999
i en el que no s'hi ha realitzat cap tipus d'actuació arqueològica. Presenta una cavitat
que amida entre 5,15 m de longitud per 2,85 m d'amplada. La seva entrada presenta
una amplada de 45 cm. La seva alçada màxima, a la part de l'entrada, és de 96 cm.
Està format per dues grans lloses que se superposen creant una cavitat i a les quals
s'hi adossa un mur de pedra seca pel seu costat nord-oest. Per la seva tipologia
aquest monument es podria situar cronològicament entre la tercera i la quarta fase
dels sepulcres de corredor de l'Alt Empordà-Rosselló, dins la primera meitat del III
mil·leni aC. L'estat de conservació és bo.
3.-HISTÒRIA
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: No urbanitzable
5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: ALTRES BENS
REGISTRE BCIN:.REGISTRE BIC: DISPOSICIÓ: AMBIT DE PROTECCIÓ: -
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MAS BOFILL

1.- SITUACIÓ
COORDENADES UTM: X: 511.395,96 Y: 4.684.929,49
ACCÉS: Fàcil
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arqueològic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Parcialment destruït
CONTEXT: Zona urbana. El dolmen es troba en un replà dominant de la part baixa
d'un vessant amb fort pendent a l'est del rec de Cap de Terme.
UBICACIÓ DEL MATERIAL: Museu arqueològic de Catalunya. Girona
TIPUS DE JACIMENT: Lloc d'enterrament Inhumació col·lectiu dolmen
CRONOLOGIA: INICIAL:-5500 Neolític. FINAL:-2200 Neolític
DESCRIPCIÓ
Per accedir al jaciment cal arribar fins al carrer més elevat de la urbanització Ca
n'Isaac, a uns 350 metres de l'inici del carrer cal deixar el cotxe i seguir un camí, molt
amagat, que s'enfila a la muntanya des de l'esquerra d'una casa de nova construcció.
El dolmen queda a deu metres damunt del marge, en un terreny erm de fort pendent
just entre dues cases de la urbanització. Sepulcre de corredor del neolític mig que
posteriorment es va reaprofitar com a barraca de vinya. La primera notícia publicada
prové d'Isidre Macau, l'any 1934, que en publica una planta i una fotografia; així com
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dues destrals. L'any 1942 fou excavat per August Panyella i Miquel Tarradell. En una
visita efectuada per membres del GESEART l'any 1987, amb motiu de la construcció
d'una carretera que hi passava a la vora, s'observaren superficialment dos petits
fragments de ceràmica a mà. De la cambra, de planta trapezoidal, només es
conserven les tres lloses posteriors i no consta que hi hagués restes d'enllosat.
L'entrada de la cambra no es conserva. Les seves dimensions internes són 1,6 m de
longitud, 2,3 m d'amplada i 1,85 m d'alçada. No conserva la coberta i tampoc queda
cap rastre visible del túmul que seria circular i d'uns 9 o 10 m de diàmetre. Els
materials trobats només asseguren la seva existència durant el neolític-calcolític
(destrals de pedra polida). Pel tipus arquitectònic Tarrús (2002) el data a la primera o
segona fase dels sepulcres de corredor de l'Alt Empordà-Rosselló, és a dir, entre la
primera i segona meitat del IV mil·lenni aC. L'estat de conservació d'aquest dolmen és
parcialment destruït, i va ser reaprofitat com a barraca de vinya en època més
moderna. De la cambra original només resten les tres lloses posteriors, i li manquen
les davanteres i la coberta. Igualment falten el corredor d'accés i el túmul, dels quals
no queden restes visibles.
3.-HISTÒRIA
1934. Isidre Macau i Teixidor publicà una primera planta i una fotografia i el situà
equivocadament al terme municipal de Pau.
1942-43. August Panyella i Miquel Tarradellel publicaren amb una nova planta.
1950. Lluís Pericotel ressenyà en la reedició de la seva tesi i en publicà una nova
planta
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: Urbà
5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: ALTRES BENS
REGISTRE BCIN:.REGISTRE BIC: DISPOSICIÓ: AMBIT DE PROTECCIÓ:
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FONT DE SANT ONOFRE

1.- SITUACIÓ
ADREÇA: Serra de Rodes
COORDENADES UTM: X: 513.342,09 Y: 4.685.303,84
ACCÉS: Vehicles tracció mecànica
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arquitectònic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Global: Dolent. Entorn immediat: Mitjà. Entorn Proper:
Mitjà
ESTIL: Popular
TÈCNICA: MATERIAL: ÚS ORIGINAL: Font
ÜS ACTUAL: En desús
DESCRIPCIÓ
Situada en un replà enlairat del vessant de ponent de Verdera, sota el castell de Sant
Salvador, al peu mateix del Fitor i del Coll de Raïmeres. De fet, la font està ubicada a
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la mateixa esplanada on es localitza el santuari de Sant Onofre, a uns vint metres al
nord-oest d'aquest. L'estructura de la font es troba integrada dins d'un mur de pedra
seca, que sosté el marge que delimita l'esplanada per la part nord-oest. Consta d'un
petit espai de planta més o menys quadrada, cobert amb volta de mig punt construïda
amb pedra sense treballar, disposada a cantell. Al costat de la font també es va
construïr un banc de pedra corregut. Tota la construcció ha estat encalcinada, de la
mateixa manera que el santuari. Tota la zona fou adequada l'any 1980, netejant la
vegetació i condicionant els accessos
3.-HISTÒRIA
La documentació disponible sobre la font fa referència als treballs de conservació duts
a terme durant el segle XX, els quals daten de l'any 1958. Es va reconstruir la font i la
feixa de l'esplanada, a més a més de refer tota la teulada del santuari. El 10 de maig
del 1958 es va realitzar una missa i un dinar de germanor per poder inaugurar així les
noves millores realitzades.
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: No urbanitzable
5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: ALTRES BENS
REGISTRE BCIN:.REGISTRE BIC: DISPOSICIÓ: AMBIT DE PROTECCIÓ:
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COOPERATIVA AGRICOLA

1.- SITUACIÓ
ADREÇA: Crta. de Roses, s/n
COORDENADES UTM: X: 511.947,55 Y: 4.684.071,58
ACCÉS: Fàcil
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arquitectònic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Global: Bo. Entorn immediat: Mitjà. Entorn Proper: Bo
ESTIL: Noucentiste
TÈCNICA: MATERIAL:ÚS ORIGINAL: Industrial. Cooperativa agrícola
ÜS ACTUAL: Industrial. Cooperativa agrícola. Comercial. Botiga. Comercial. Botiga
DESCRIPCIÓ
Situada al començament del nucli urbà de la població de Palau-saverdera, al costat de
la carretera GI-610. Adossada a l'antic celler d'oli de la vila. Es tracta d'un edifici de
planta irregular format per tres grans cossos rectangulars adossats, dos en paral·lel i
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un altre de transversal a la part posterior. Les tres naus presenten la coberta a dues
vessants de teula, tot i que les dues principals ho amaguen darrera dels coronaments
de les façanes. L'edifici principal, on hi ha la botiga, està distribuït en una sola planta,
amb les obertures d'arc rebaixat amb l'emmarcament d'obra. La part superior de la
façana presenta una barana amb gelosia, amb un plafó central circular decorat. A
l'interior, el sostre és de maó pla sostingut per una encavallada de fusta i hi ha les
botes de vi. La construcció és de pedra sense treballar lligada amb morter. L'edifici del
costat presenta planta baixa i pis, amb les obertures rectangulars i amb el mateix tipus
d'emmarcament, tot i que les finestres del pis presenten guardapols. La façana està
rematada per una cornisa motllurada que sosté un coronament esglaonat als extrems i
amb un plafó central circular també. La façana posterior manté la mateixa testera i
presenta un portal d'arc rebaixat per accedir-hi, en canvi, la façana lateral només
repeteix el coronament esglaonat. Les façanes principals d'ambdós edificis estan
arrebossades i pintades, de la mateixa manera que els marcs de les obertures. La nau
posterior té un ús funcional i no presenta cap tipus d'element decoratiu. Dos petits
cossos de totxo se li adossen als extrems est i oest.
3.-HISTÒRIA
La cooperativa agrícola es va formar el 1933 i s'establí en aquest edifici, on ja
s'elaboraven i comercialitzaven anys abans, productes agraris. Cal esmentar a mode
d'anècdota que, vers el 1945, l'arquitecte Pelai Martínez en projectà una ampliació
amb una nau adossada que mai es va construir.
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: No urbanitzable
5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: ALTRES BENS
REGISTRE BCIN:.REGISTRE BIC: DISPOSICIÓ: AMBIT DE PROTECCIÓ:
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PONT DEL MAS ORIOL

1.- SITUACIÓ
ADREÇA: Antic camí de Palau-saverdera a Pau
COORDENADES UTM: X: 511.813,4 Y: 4.684.421,86
ACCÉS: Difícil
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arquitectònic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Global: Mitjà. Entorn immediat: Dolent. Entorn Proper:
Dolent
ESTIL: Obra popular
TÈCNICA: MATERIAL:ÚS ORIGINAL: Espai de comunicació. Pont
ÜS ACTUAL: En desús.
DESCRIPCIÓ
Situat al nord-oest del nucli urbà de la població de Palau-saverdera, creuant el rec del
mas Oriol, situat a escassa distància, dins del traçat de l'antic camí que unia Pau i
Palau-saverdera. Es tracta d'un petit pont format per una sola arcada de mig punt, amb
el rastell bastit amb lloses de pedra lligades amb morter, a cada extrem de la
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construcció. La resta està construïda amb pedres de diverses mides, sense treballar,
lligades amb morter. L'intradós de l'arc conserva restes de l'encanyissat original.
Actualment, el pont es troba en un estat d'abandó profund, envoltat de bardisses i
vegetació, completament camuflat.
3.-HISTÒRIA
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: No urbanitzable
5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: ALTRES BENS
REGISTRE BCIN:.REGISTRE BIC: DISPOSICIÓ: AMBIT DE PROTECCIÓ:
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CELLER D’OLI

1.- SITUACIÓ
ADREÇA: Crta. de Roses s/n
COORDENADES UTM: X: 511.948,25 Y: 4.684.051,28
ACCÉS: Fàcil
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arquitectònic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Global: Dolent. Entorn immediat: Mitjà. Entorn Proper:
Bo
ESTIL: Obra popular
TÈCNICA: MATERIAL:ÚS ORIGINAL: Industrial. Cooperativa agrícola
ÜS ACTUAL: En desús
DESCRIPCIÓ
Situat a l'inici del nucli urbà de la població de Palau-saverdera, al costat de la carretera
GI-610. Adossat a la cooperativa agrícola de la vila. Es tracta d'un edifici de planta
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rectangular, en força mal estat de conservació. Tenia la coberta a dues vessants de
teula, actualment esfondrada, i estava distribuït en una sola planta. La façana principal
ha perdut el coronament però encara conserva el portal d'accés, d'arc rebaixat, i dues
finestres als costats, d'arc de mig punt. Les tres obertures i el rosetó situat a la part
superior, estan bastides amb maons. L'edifici presenta, adossada al costat sud, una
construcció bastida amb totxos, corresponent a una ampliació posterior. L'edifici està
construït amb pedra sense desbastar lligada amb morter.
3.-HISTÒRIA
El celler d'oli de Palau, va ser projectat per Cèsar Martinell l'any 1920, després que
deu palauencs impulsessin aquest projecte recolzats per la política agrària de la
Mancomunitat. L'any 1956 la societat es va dissoldre i l'edifici va caure en desús. Avui
en dia es troba en mal estat.
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: No urbanitzable
5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: ALTRES BENS
REGISTRE BCIN:.REGISTRE BIC: DISPOSICIÓ: AMBIT DE PROTECCIÓ:
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INCULTURES CA N’ISACH

1.- SITUACIÓ
COORDENADES UTM: X: 511.163,23 Y: 4.685.099,00
ACCÉS: Fàcil
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arqueològic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo
CONTEXT: Zona urbana. Dins de la urbanització Mas Isaac, en un terreny erm en
pendent; en una zona de vegetació arbustiva molt espessa
UBICACIÓ DEL MATERIAL:
TIPUS DE JACIMENT: Lloc amb representació gràfica sobre pedra gravat.
CRONOLOGIA: INICIAL:-5500 Neolític. FINAL:-650 Bronze
DESCRIPCIÓ
Per accedir al jaciment cal prendre la carretera GI-610 entre Roses i Vilajuïga i trencar
a la dreta a l'entrada de la urbanització de Mas Isaac. Cal anar fins al segon carrer
més elevat. El jaciment se situa a l'extrem de ponent de la urbanització; en una zona
de vegetació arbustiva molt espessa; a 200 metres del jaciment neolític de ca n'Isaach.
Es tracta d'un conjunt de blocs de gneis amb representacions de gravats, descoberts
per J. Mateu i A. Palomo, l'any 1990. És un jaciment inèdit i no es coneix cap
documentació gràfica ni calc dels gravats. Tampoc s'ha fet cap intervenció
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arqueològica ni se'n coneix cap descripció detallada. Segons els seus descobridors
apareixen abundants cassoletes gravades a la pedra. Només es pot fer aproximació
cronològica a partir de paral·lels morfològics, entre el neolític i el bronze, sense poder
precisar més. Actualment la visita al lloc no permet observar aquests elements per
l'espessa vegetació dominant o per la pèrdua d'aquests elements. Per tant, el seu
estat de conservació és desconegut.
3.-HISTÒRIA
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: Urbà
5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: BCIN (Bé Cultural d’interès Nacional). Zona arqueològica.
Llei 16/1985 del Patrimoni Històric Espanyol de 25/06/1985, BOE 29/06/1985.
Aquesta llei, pel seu Article 40.2, declara BIC totes les manifestacions d'art rupestre.
REGISTRE BCIN:.REGISTRE BIC: DISPOSICIÓ: Llei 16/1985. BOE nº 155 de data 29/06/1985
AMBIT DE PROTECCIÓ:
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ABRIC DE LA DEVESA

1.- SITUACIÓ
COORDENADES UTM: X: 511.484,37 Y: 4.685.048,94
ACCÉS: Difícil
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arqueològic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: CONTEXT: Terreny erm. Enmig d'un antic olivar, al vessant sud de la Muntanya d'En
Sot, en un terreny erm escarpat i de difícil accés, amb vegetació arbustiva de bruc i
estepa i alguna alzina surera dispersa
UBICACIÓ DEL MATERIAL: TIPUS DE JACIMENT: CRONOLOGIA: INICIAL:-1800 Bronze. FINAL:-650 Bronze
DESCRIPCIÓ
Per accedir al jaciment cal arribar fins al carrer més elevat de la urbanització Ca
n'Isaac, on haurem de deixar el cotxe a uns 350 metres de l'inici del carrer. Aquí cal
seguir un camí, molt amagat, que s'enfila a la muntanya des de l'esquerra d'una casa
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de nova construcció. Cal seguir el camí fins a trobar el dolmen de la Devesa, que està
senyalitzat. L'abric de la Devesa és l'aflorament rocós que hi ha a la banda nord del
dolmen. El jaciment es troba en un terreny escarpat, encarat a nord, amb vegetació
arbustiva de bruc i estepa. Es tracta de la troballa superficial de ceràmica antiga feta a
mà del bronze. Es tracta d'un jaciment inèdit del que en J. Tarrús informà als autors de
la realització de l'inventari del patrimoni arqueològic de la comarca de l'Alt Empordà.
Aquestes troballes es realitzaren entre uns blocs granítics a l'oest del dolmen de la
Devesa. No s'ha realitzat cap tipus d'intervenció arqueològica; però la posició i
distribució dels blocs no fan pensar que es tracti d'un abric, ja que està orientat a
tramuntana. Potser les troballes s'haurien de relacionar amb la proximitat del dolmen
de la Devesa. La cronologia proposada pels autors de la fitxa de l'inventari de
patrimoni arqueològic segons els materials documentats és del bronze. Però la
interpretació del jaciment com un abric és més dubtosa i caldria noves dades més
determinants. L'estat de conservació d'aquest jaciment és desconegut, doncs es tracta
de troballes superficials sense que s'hi hagi realitzat cap tipus d'intervenció
arqueològica.
3.-HISTÒRIA
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: No urbanitzable
5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: ALTRES BENS
REGISTRE BCIN:.REGISTRE BIC: DISPOSICIÓ: AMBIT DE PROTECCIÓ:
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CAMÍ DE PALAU AL MAS VENTÓS

1.- SITUACIÓ
COORDENADES UTM: X: 512.408,02 Y: 4.685.110,75
ACCÉS: Vehicles tracció total
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arqueològic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo
CONTEXT: Terreny erm. A la Serra de Rodes, darrere les poblacions de PalauSaverdera i Pau; en una zona de muntanya amb forta pendent vers el sud.
UBICACIÓ DEL MATERIAL: TIPUS DE JACIMENT: Obra pública. Via
CRONOLOGIA: INICIAL:400 Medieval. FINAL:1789 Modern
DESCRIPCIÓ
És el camí que, en direcció nord, surt del costat del dipòsit d'aigua de Palau-saverdera
i que porta fins al Mas Ventós. Els paratges en els que s'emmarca són els de la Serra
de Rodes, darrere les poblacions de Palau-Saverdera i Pau; en una zona de muntanya
amb forta pendent vers el sud. Es tracta d'un antic camí utilitzat per a comunicar el
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poble de Vilajuïga amb el Mas Ventós i l'ermita de Sant Onofre i, més endavant, amb
Sant Pere de Rodes. Aquest camí, fet per anar a peu, estava delimitat a banda i banda
per parets de pedra seca, de les que encara se'n conserva algun tram. L'empedrat del
camí es conserva en algun punt, sempre molt inclinat, mentre que en trams més
planers, s'observen algunes roderes marcades a la roca natural. L'estat de
conservació d'aquest camí és bo, doncs conserva, en alguns trams, l'empedrat de
terra i els murs de pedra seca que el delimitaven.
3.-HISTÒRIA
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: No urbanitzable
5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: ALTRES BENS
REGISTRE BCIN:.REGISTRE BIC: DISPOSICIÓ: AMBIT DE PROTECCIÓ:
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LA FEBROSA I

1.- SITUACIÓ
COORDENADES X: 513.898,23 Y: 4.684.324,29
ACCÉS: Difícil
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arqueològic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Parcialment destruït
CONTEXT: Terreny erm. En una zona d'antic conreu de vinya, amb vegetació
arbustiva baixa de matolls (bruc, argelagues, garriga).
UBICACIÓ DEL MATERIAL: TIPUS DE JACIMENT: Lloc d'enterrament Inhumació col·lectiu dolmen
CRONOLOGIA: INICIAL:-3500. FINAL:-2500 Neolític Mig-Recent
DESCRIPCIÓ
Per accedir al jaciment cal prendre la carretera GI-610 entre Roses i Vilajuïga i, poc
abans del punt quilomètric 4, cal girar per un trencant a mà dreta en direcció a la

101

CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

urbanització de Bellavista. Cal travessar la urbanització en direcció a la muntanya i
deixar el cotxe al darrer carrer. Cal prendre el camí que hi ha en direcció nord i seguirlo uns 500 metres, per la carrerada del forn de la Calç, seguint les marques de pintura
groga, fins a trobar el dolmen de la Febrosa I. Es tracta d'un dolmen del neolític migrecent publicat per primer lloc per Isidre Macau el 1934, esmentat, posteriorment, en
l'obra d'altres investigadors com Pericot (1950), Ferran i Cura (1970), Puig (1987) i
Tarrús (1988 i 1992). No s'hi ha realitzat cap tipus d'intervenció arqueològica que
permeti documentar material associat a aquest megàlit. El monument és un sepulcre
de corredor amb cambra trapezoïdal llarga i passadís estret. Està bastit en un pendent
fort, cosa que obligà a atrinxerar-lo pel costat dret i per la capçalera. La cambra és del
tipus trapezoïdal curta, amb cinc suports conservats i una coberta, mentre que no hi ha
restes d'un possible enllosat. L'entrada a la cambra és de parets en tascó i no
conserva lloses transversals. Les dimensions de la cambra són de 2,9 m de longitud
per 1,9 m d'amplada, amb una alçada màxima de 2 metres. La capçalera era única,
actualment partida, poc implantada a la roca i interna pels dos costats, desbastada per
la seva cara interna. L'únic suport que continua al seu lloc és el lateral dret, encara ben
vertical. La resta de lloses estan desplaçades, possiblement per l'impacte d'un llamp.
Aquestes son de forma rectangular, amb senyals de desbastament a la cara interna i
amb els caires i l'extrem superior repicats. La coberta, caiguda, és ovalada, amb els
extrems arrodonits i de secció rectangular. La seva posició havia de ser una mica
desbordant pel davant o pel darrera, tot i que era ajustada pels laterals. Pel que fa a
l'accés aquest s'havia de fer mitjançant un corredor de lloses, axial a la cambra, del
que ho se'n conserven restes. El túmul, que devia ser circular, tampoc presenta massa
senyals, només n'hi ha al costat nord. Segons la seva tipologia Tarrús (2002) el situa
entre la segona i la tercera fase dels sepulcres de corredor de l'Alt Empordà-Rosselló,
de mitjans fins a finals del IV mil·lenni aC. L'estat de conservació del monument és
parcialment destruït. Aquesta destrucció va afectar a la llosa de coberta, que
actualment es troba caiguda i a totes les laterals menys la dreta.
3.-HISTÒRIA
1934. Isidre Macau el publicà amb una primera planta i una fotografia.
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: No urbanitzable
5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: ALTRES BENS
REGISTRE BCIN:.REGISTRE BIC: DISPOSICIÓ: AMBIT DE PROTECCIÓ:
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RIERA DE FONTASIA II

1.- SITUACIÓ
COORDENADES X: 513.335,84 Y: 4.684.551,22
ACCÉS: Difícil
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arqueològic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular
CONTEXT: Terreny erm. En una zona d'antic conreu d'oliveres, avui abandonades, en
el vessant de migdia de la Serra de Rodes.
UBICACIÓ DEL MATERIAL: TIPUS DE JACIMENT: Lloc d'enterrament Inhumació col·lectiu dolmen
CRONOLOGIA: INICIAL:-3500. FINAL:-2500 Neolític Mig-Recent
DESCRIPCIÓ
Per accedir al jaciment cal prendre la carretera GI-610, entre Roses i Vilajuïga. Abans
del quilòmetre 4 hi ha un trencant a mà dreta que porta cap a la urbanització
Bellavista. Cal travessar la urbanització vers la muntanya i deixar el cotxe en el darrer
carrer. A partir d'aquí cal seguir a peu fins a trobar una torre elèctrica a l'esquerra, just
a sobre de la riera de Fontasia. Cal creuar la riera en aquest punt i, a partir d'aquí,
seguir les marques grogues que ens indiquen com arribar als dolmens. Cal seguir
pujant el turó uns 100 metres fins trobar el dolmen, encastat en una paret de feixa. La
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vegetació del voltant és olivera abandonada, amb predomini de bruc, estepa,
argelagues i romegueres. Es tracta d'un sepulcre de corredor del neolític mig en el que
no s'ha realitzat mai cap excavació arqueològica. J. Tarrús (2002) és el primer que el
publica, arrel de la visita que en va fer el 23 de març de 1998. La cambra és de planta
trapezoïdal curta, amb cinc suports conservats i una coberta. Els suports de cada
banda es devien cavalcar entre si (els del davant sobre els del darrere). No consta que
hi hagués restes d'enllosat. L'entrada a la cambra és de tipus de parets en tascó o en
bec, i no conserva lloses transversals. Les dimensions internes de la cambra són 2,3
metres de longitud, 1,5 metres d'amplada i 1,55 metres d'alçada. La coberta és
ovalada, amb els extrems arrodonits i de secció rectangular. Presenta senyals de
desbastament a la cara interna i els caires repicats. La seva posició devia de ser
ajustada per tots els costats. El tipus d'accés a la cambra devia de ser un corredor de
lloses (o de paret seca), axial a la cambra. És possible que el túmul conservi restes pel
costat de muntanya, però actualment no son visibles. Devia de ser circular, d'uns 7 o 8
m de diàmetre, però en contrafort frontal i lateral esquerre, allà on hi ha un fort
pendent. No es veuen restes de cap anell de contenció extern. Pel tipus arquitectònic,
Tarrús (2002) el data a la segona fase dels sepulcres de corredor de l'Alt EmpordàRosselló, és a dir, de la segona meitat del IV mil·lenni aC. Aquest dolmen presenta un
estat de conservació regular. Si bé conserva totes les seves lloses, aquestes es troben
caigudes.
3.-HISTÒRIA
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: No urbanitzable
5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: ALTRES BENS
REGISTRE BCIN:.REGISTRE BIC: DISPOSICIÓ: AMBIT DE PROTECCIÓ:
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PEDRES 1-3 DE LES CREUS DE CA
N’ISACH

1.- SITUACIÓ
COORDENADES X: 511.674,00 Y: 4.685.029,00 275 m
ACCÉS: Difícil
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arqueològic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: CONTEXT: Terreny erm. Als vessants superiors sud-occidentals de la muntanya d'En
Sot, més amunt del Dolmen de la Devesa, i al sud del puig de la Creu Blanca. Banda
sud-oest de la serra de Rodes. Al nord-oest passa la riera Cap de Terme/Riutort. A
650 m del mas de Ca n'Isach.
UBICACIÓ DEL MATERIAL: TIPUS DE JACIMENT: Lloc amb representació gràfica sobre pedra gravat
CRONOLOGIA: INICIAL:-3500. Neolític Mig-Recent. FINAL:-1800. Calcolític
DESCRIPCIÓ
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S'accedeix al jaciment per la carretera que va de Vilajuïga a Sant Pere de Rodes,
seguint un trencant, a la dreta, que hi ha a 6,75 km del poble. Allí cal deixar el vehicle i
començar a baixar des del puig oriental de la Creu Blanca. Abans d'arribar-hi, cal
travessar en direcció sud la capçalera del torrent de Riutort/Cap de Terme, baixant fins
a la Muntanya d'En Sot, en els vessants sud-occidentals de la qual, vora la cota 280
metres, es troba la Pedra 1 de les Creus de Ca n'Isach. Aquesta es troba just per sota
del cim de la Muntanya d'En Sot, en el vessant sud-est, en una posició molt dominant
sobre la plana empordanesa que s'obre al seu sud i oest. S'orienta de nord-est a sudoest. Més avall i al sud-est de l'anterior, vora la cota 190 metres i a prop d'una pedrera,
hi ha la petita llosa aïllada coneguda com a Pedra 2 de Ca n'Isach. Es troba a la part
mitjana del vessant sud-oriental de la Muntanya d'En Sot, al nord d'una pedrera, en
una posició dominant sobre la plana empordanesa que s'obre al seu sud i oest.
S'orienta de nord-est a sud-oest. Per damunt de la Muntanya d'En Sot, a la dreta d'una
carrerada que puja cap al nord-est, vora la cota 330 metres, es troba la Pedra 3 de Ca
n'Isach. Es situa a la part alta del coll nord-est de la Muntanya d'En Sot, en una posició
dominant pel sud, per l'est i per l'oest. Pel nord la seva visibilitat queda tapada pel puig
de la Creu Blanca. S'orienta de nord-est a sud-oest. Es tracta de lloses d'esquist, dues
d'elles (1 i 3) encara unides a l'aflorament local, força vertical, i l'altra (2)
desenganxada d'ell. Les lloses que encara estan unides a l'aflorament, presenten una
inclinació d'uns 30º en direcció nord-oest a sud-est la primera i de nord-est a sud-oest
la segona. La pedra 2 es troba solta i planera damunt del rocam. Foren localitzades
per E. Carreras i M. Piñeiro en dues fases entre 1984 i 1987.
PEDRA 1: Als diferents blocs de l'aflorament anomenat Pedra 1, els gravats ocupen
tota la superfície de la llosa principal del centre, mentre que a les altres els gravats es
concentren en punts determinats de la roca. El conjunt principal -bloc central- té una
forma rectangular amb uns 275 cm de llarg i 200 cm d'ample. En aquest conjunt de
blocs hi ha 93 cruciformes simples (alguns en creu llatina i altres en creu grega), 4
cruciformes dobles, 7 reguerons aïllats o amb cassoletes que formen diversos motius
lineals i 30 cassoletes aïllades. Tots els cruciformes són fets amb 4 cassoletes unides
per reguerons (halteriformes). Gairebé tots els signes estan aïllats, tot i que s'ha
observat un cruciforme doble que s'uneix a un altre simple en el bloc central.
PEDRA 2: Els gravats cruciformes ocupen tota la superfície de la llosa. El conjunt de
cruciformes d'aquesta pedra ocupa un espai rectangular d'uns 50 cm d'ample per 70
cm de llarg. En aquest conjunt hi ha 7 cruciformes simples (en creu llatina i grega), 1
cassoleta aïllada i un motiu complex reticulat, format per cruciformes, reguerons i
cassoletes. Tots els cruciformes són fets amb 4 cassoletes unides per reguerons.
PEDRA 3: En aquesta pedra hi ha un únic multicruciforme que ocupa la part central del
bloc (13,75 per 7,5 cm), trencat per la seva base, cosa que li dóna l'aparença d'un
cruciforme triple. Presenta cassoletes als braços i a l'extrem superior de la creu. En els
tres casos (Pedra 1, 2 i 3) els gravats no són gaire profunds (0,5 cm) i la seva secció
és en U. Semblen fets per percussió directa amb una eina de pedra (rierenc). Quant a
les dimensions dels gravats, en el conjunt de les pedres els cruciformes fan entre 15 i
5 cm de llarg, amb una fondària mitjana de 0,5 cm. Les mides de les cassoletes
oscil·len entre 5 i 2 cm de diàmetre, per una fondària no superior als 0,5 cm. Com que
no s'han trobat materials arqueològics al voltant de les pedres, només es pot deduir
que els seus gravats deuen ser contemporanis dels que apareixen en els menhirs i
dòlmens de l'Albera, serra de Rodes i Cap de Creus, entre el neolític mitjà i el
calcolític. La visita de l'equip de revisió i actualització de l'Inventari del Patrimoni
Arqueològic de la comarca de l'Alt Empordà no ha pogut determinar l'estat de
conservació d'aquest element degut a la impossibilitat d'arribar-hi per l'abundant
vegetació que ha esborrat del tot qualsevol accés i n'impossibilita la visibilitat.
3.-HISTÒRIA
4.- DADES URBANÍSTIQUES
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REGIM DEL SÒL: No urbanitzable
5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: BCIN (Bé Cultural d’interès Nacional). Zona arqueològica.
Llei 16/1985 del Patrimoni Històric Espanyol de 25/06/1985, BOE 29/06/1985.
Aquesta llei, pel seu Article 40.2, declara BIC totes les manifestacions d'art rupestre.
REGISTRE BCIN:.REGISTRE BIC: DISPOSICIÓ: Llei 16/1985. BOE nº 155 de data 29/06/1985
AMBIT DE PROTECCIÓ:
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COLL DEL MOSQUIT

1.- SITUACIÓ
COORDENADES X: 513.639,41 Y: 4.685.727,91
ACCÉS: Difícil
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arqueològic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Parcialment destruït
CONTEXT: Terreny erm. En un replà cobert per vegetació arbustiva baixa
UBICACIÓ DEL MATERIAL: TIPUS DE JACIMENT: Lloc d'habitació amb estructures conservades
CRONOLOGIA: DESCRIPCIÓ
Per accedir al jaciment cal prendre la carretera GIP-6041 i, uns 300 metres després
del quilòmetre 7, trencar a mà dreta uns 100 metres més, punt on el camí es bifurca, i
continuar per la pista de l'esquerra fins al final. El jaciment es localitza en un replà
cobert de vegetació arbustiva baixa, al cim del Coll del Mosquit. Es tracta d'un jaciment
indeterminat de cronologia indeterminada, que fou localitzat l'any 2006, dins el marc
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del projecte de la Universitat de Barcelona "Poblament medieval i ocupació del territori
als contraforts nordoccidentals del Cap de Creus". Es van documentar una sèrie
d'estructures d'entre les que en destacaven dues: un mur orientat nord-sud, d'entre 50
i 90 cm d'amplada i una llargada de 16 metres; i un altre mur, orientat est-oest, amb
una llargada de 34 metres i una amplada màxima d'1,30 metres. Durant la intervenció
es van recollir materials arqueològics corresponents a una àmplia cronologia, des de la
prehistòria, testimoniada per fragments d'indústria lítica sobre sílex i ceràmica a mà
grollera, fins a època més recent, testimoniada per ceràmica del segle XIX. La manca
d'una excavació arqueològica al lloc impedeix precisar més la cronologia, tipologia i
funcionalitat del jaciment. L'estat de conservació de les estructures és parcialment
destruït, ja que es troben molt arrasades i un dels murs fou desmuntat durant les obres
de construcció de la pista forestal que arriba fins al Coll del Mosquit.
3.-HISTÒRIA
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: No urbanitzable
5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: ALTRES BENS
REGISTRE BCIN:.REGISTRE BIC: DISPOSICIÓ: AMBIT DE PROTECCIÓ: -
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CAMÍ DE SANTA CREU

Camí de la Vall de Santa Creu a Sant
Pere de Rodes

1.- SITUACIÓ
COORDENADES X: 512.503,60 Y: 4.686.200,40
ACCÉS: Fàcil
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arqueològic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo
CONTEXT: Terreny erm. Camí de terra que transcorre entre la Vall de la Santa Creu i
Palau-saverdera. Travessa terreny erm, amb antics conreus d'olivera i amb garriga,
ginesta, romeguera, bruc i estepa
UBICACIÓ DEL MATERIAL: TIPUS DE JACIMENT: Obra pública. Via
CRONOLOGIA: INICIAL: 400. Medieval. FINAL: 1789. Modern DESCRIPCIÓ
El camí surt de la Vall de Santa Creu, passant pel Coll del Perer, des de l'extrem
meridional del poble. Per la banda de Palau-saverdera, aquest camí surt de l'extrem
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de tramuntana, el camí que mena vers l'ermita de Sant Onofre. Es tracta d'un camí
medieval que comunicava la Vall de la Santa Creu amb Palau-saverdera. Aquest camí,
fet directament sobre la roca natural, empedrat en alguns dels seus trams, presenta
murs de pedra seca que el delimiten en bona part del seu traçat. El camí fou localitzat
per Montserrat Mataró, Imma Ollich i Anna Maria Puig dins els treballs de prospecció
efectuats el juny de 2006 dins el marc del projecte “Poblament Medieval i ocupació del
territori als contraforts nordoccidentals del Cap de Creus”, del departament d'Història
Medieval, Paleografia i Diplomàtica de la Universitat de Barcelona. L'estat de
conservació del camí és bo, doncs es pot resseguir en tot el seu traçat, tot i que en
alguns punts s'ha esllavissat alguna de les parets de pedra seca que el delimiten i s'ha
perdut part de l'enllosat..
3.-HISTÒRIA
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: No urbanitzable
5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: ALTRES BENS
REGISTRE BCIN:.REGISTRE BIC: DISPOSICIÓ: AMBIT DE PROTECCIÓ: -
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LLOSA DEL COLL DEL MOSQUIT

1.- SITUACIÓ
COORDENADES X: 513.372,87 Y: 4.685.780,05
ACCÉS: Fàcil
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arqueològic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo
CONTEXT: Terreny erm. Enmig d'un paratge cobert per vegetació arbustiva de bruc i
garriga, sobre un aflorament de granit.
UBICACIÓ DEL MATERIAL: TIPUS DE JACIMENT: Lloc amb representació gràfica sobre pedra altres
CRONOLOGIA: INICIAL. -5500. Neolític. FINAL:-1800. Calcolític
DESCRIPCIÓ
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Per accedir al jaciment cal prendre la carretera GIP-6041, de Vilajuïga a Sant Pere de
Rodes i, uns 300 metres després del quilòmetre 7, girar a mà dreta i seguir pel camí
uns 100 metres, punt on aquest es bifurca. S'ha de prendre la pista de l'esquerra
durant 1 km aproximadament. La llosa es troba al costat dret del revolt, en un paratge
on hi predomina el bruc i l'estepa, a tocar del camí que porta fins al Coll del Mosquit.
Es tracta d'una llosa gravada amb cassoletes, possiblement d'època neolítica o
calcolítica. Aquestes inscultures foren identificades per Montserrat Mataró, Anna Maria
Puig i Imma Ollich en unes prospeccions efectuades el juny de 2006 dins el projecte
"Poblament medieval i ocupació del territori als contraforts nordoccidentals del Cap de
Creus", del departament d'Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica de la Universitat
de Barcelona. Aquesta llosa, d'esquist, fa 2,40 per 1,50 metres, es troba planera a
terra i presenta tres cassoletes i un regueró. No s'han localitzat materials arqueològics
al voltant de la llosa que permetin inscriure cronològicament aquestes inscultures. Tot i
així, es pot deduir que els gravats deuen de ser contemporanis als que apareixen en
els menhirs i dòlmens de l'Albera, serra de Rodes i Cap de Creus, entre el neolític
mitjà i el calcolític. L'estat de conservació de la llosa és bo, doncs conserva, íntegres,
tots els elements que s'observaren en el moment de la seva descoberta
3.-HISTÒRIA
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: No urbanitzable
5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: ALTRES BENS
REGISTRE BCIN:.REGISTRE BIC: DISPOSICIÓ: AMBIT DE PROTECCIÓ: -
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CASTELL DE SANT SALVADOR DE
VERDERA

Castell de Verdera. Castell de sant
Salvador

1.- SITUACIÓ
COORDENADES: X: 513.940,76 Y: 4.685.515,67
ACCÉS: Fàcil
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arqueològic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular
CONTEXT: Terreny erm. A un paratge cobert per vegetació arbustiva baixa de bruc i
garric, al cim més alt de la Serra de Rodes.
UBICACIÓ DEL MATERIAL: TIPUS DE JACIMENT: Edifici religiós: església. Assentament militar: Castell
CRONOLOGIA: INICIAL:400. FINAL: 1492. Medieval
DESCRIPCIÓ
Per accedir al jaciment cal prendre la carretera GIP-6041 fins a Sant Pere de Rodes,
on cal deixar el cotxe i seguir a peu pel corriol que surt del sud-oest del monestir uns
630 m. El castell es localitza al cim més alt de la Serra de Rodes, a 670 m d'alçada, a
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un paratge cobert per vegetació arbustiva baixa de bruc i garric. Es tracta d'una petita
fortalesa d'època medieval. Se'n conserva una església, una construcció de planta
rectangular que s'hi adossa i un conjunt de muralles que clouen el planell del castell,
especialment a la banda de tramuntana i de llevant; al costat més meridional, el mateix
cingle devia fer bàsicament de defensa natural. Mentre l'església és clarament
romànica, les construccions militars sembla que foren edificades al final del segle XIII.
La superfície closa per les muralles és d'uns 1800 m2. En relació a les fortificacions,
cal destacar una torre de planta rectangular situada a la façana de ponent de
l'església, el llenç de muralles del nord-est amb set bestorres -tres de les quals són de
planta semicircular-, la torre del portal d'entrada i una torre situada a l'angle sud-oest
del conjunt castral. A l'angle nord-oest hi ha una bestorre rectangular i al seu costat el
portal d'entrada, format per dos arcs de mig punt, composts de dovelles petites i
separats per l'espai destinat al rastell. De les set bestorres de la façana septentrional,
quatre són rectangulars o bé lleugerament trapezoïdals, i tres són semicirculars. Al
llarg de tota aquesta façana, que s'ha conservat amb una alçada màxima de 10 m, hi
ha un gran nombre d'espitlleres. El mur és fet de pedres de la zona (llicorella), poc
treballades i lligades amb morter de calç. A l'exterior del recinte, pròxima a l'entrada
principal, hi ha una cisterna de 7 m de llarg per 4 m d'ample, coberta amb una volta
apuntada. A l'interior del recinte murat del castell, a la part més alta i a l'extrem
meridional de la fortalesa, hi ha les ruïnes de l'església romànica de Sant Salvador de
Verdera. És de planta basilical, de tres naus i capçades a llevant per tres absis
semicirculars. Actualment, resten dempeus una bona part del frontis amb el pòrtic
occidental, un fragment dels dos murs laterals i una petita resta de l'absidiola
septentrional. Els murs laterals de l'església es conserven a un altura considerable.La
capçalera és la part més destruïda de tot l'edifici i només es conserva el basament de
l'absidiola septentrional en menys d' 1 m d'alçada. L'aparell de l'església és de pedres
petites i mitjanes rectangulars, en general allargades i treballades d'una forma molt
poc acurada, planes i en sentit horitzontal. El seu estat de conservació és regular,
degut a que les estructures visibles estan molt enrunades però es poden diferenciar
les diferents zones del castell.
3.-HISTÒRIA
904. Es menciona per primer cop el castell com a "castrum quod dicunt Verdaria
974. Comte Gausfred de Rosselló i Empúries cedí el castell de Verdera al monestir de
Sant Pere de Rodes.
1283. Comte Ponç Hug d'Empordà ordenà la construcció d'un nou castell al lloc on
s'ubicava l'antic castell.
1798. Duc de Noailles ordenà l'enderroc del castell durant la guerra de Successió.
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: No urbanitzable
5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional). Monument històric.
REGISTRE BCIN:. 1303-MH-EN
REGISTRE BIC: DISPOSICIÓ: Decret 22/04/1949 publicat en BOE 05/05/1949
AMBIT DE PROTECCIÓ: Acord del Govern 30/01/1997, DOGC nº 2334 de data
19/02/1997. Delimitació d'un entorn de protecció comú per al monestir de Sant Pere
de Rodes, el castell i l'església de Santa Elena.

115

CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

CAMÍ DE LA CREU BLANCA

1.- SITUACIÓ
COORDENADES: X: 511341.17 Y: 4685880.56
ACCÉS: Fàcil
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arqueològic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo
CONTEXT: Terreny erm. Zona de pendent en els contraforts nord occidentals del Cap
de Creus, pedregosa i amb vegetació arbustiva de garric, estepa i ginesta
UBICACIÓ DEL MATERIAL: TIPUS DE JACIMENT: Obra pública. Via
CRONOLOGIA: INICIAL: 400. Medieval. FINAL: 1999. Segles XVIII-XX
DESCRIPCIÓ
Per accedir al jaciment cal prendre la carretera GIP-6041 fins el punt quilomètric 6,8.
En aquest punt cal deixar el cotxe i continuar a peu en direcció sud (Pau) i a la primera
corba s'enllaça amb el camí que porta directament a la Creu Blanca. Es tracta d'un
camí documentat l'any 2008 per Montserrat Mataró, Imma Ollich i Anna M. Puig arrel
de la prospecció realitzada dins el marc del projecte "Poblament medieval i ocupació
del territori als contraforts nordoccidentals del Cap de Creus". El camí, orientat de sud
a nord, comunica Pau amb el poblat de Santa Creu de Rodes, passant per la Creu
Blanca. Mesura 2 metres d'amplada de mitjana i en alguns trams conserva restes
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d'empedrat. Està delimitat per parets que actuen de suport dels marges per salvar el
desnivell. Aquestes parets estan fetes amb pedra seca, sense treballar. La seva
adscripció cronològica, donada la manca de material arqueològic trobat en superfície,
només es pot fer hipotèticament, atenent la cronologia medieval del poblat de santa
Creu que el camí comunica amb la plana; i que segurament s'ha utilitzat fins fa ben
poc i, fins i tot, en l'actualitat s'ha convertit en un camí d'excursionistes. El seu estat de
conservació és força bo, ja que es pot anar resseguint sense problemes i manté les
parets que el delimiten.
3.-HISTÒRIA
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: No urbanitzable
5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: ALTRES BENS
REGISTRE BCIN:.REGISTRE BIC: DISPOSICIÓ: AMBIT DE PROTECCIÓ: -
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CAMP DE FUTBOL

1.- SITUACIÓ
COORDENADES: X: 511.724,13 Y: 4.684.335,54
ACCÉS: Fàcil
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arqueològic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Desconegut
CONTEXT: Explotació agropecuària. En un terreny de lleugera pendent vers el sud,
cultivat amb oliveres; al costat del rec del Bac
UBICACIÓ DEL MATERIAL: Museu d'Arqueologia de Catalunya. Girona
TIPUS DE JACIMENT: Lloc d'habitació
CRONOLOGIA: INICIAL: -27. Romà August. FINAL: 284. Romà Segle III
DESCRIPCIÓ
El jaciment es troba a la finca que queda a l'oest del camp de futbol de Palausaverdera. En un terreny de lleugera pendent vers el sud, cultivat amb oliveres; al
costat del rec del Bac. Es tracta de la troballa en superfície de ceràmica romana. Fou
localitzat per l'equip de redacció de l'inventari de patrimoni arqueològic de la comarca
de l'Alt Empordà, l'any 1993. Es documentà la presència de material constructiu
(teules), ceràmica comuna diversa i contenidors amfòrics de producció itàlica (del tipus
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Dressel 1 o greco-itàliques). Actualment, la visita al lloc encara permet l'observació de
material ceràmic antic en superfície. No s'ha documentat la presència d'estructures
associades a aquests materials. Tampoc s'ha realitzat mai cap tipus d'intervenció
arqueològica que aportin noves dades. Per tant, amb la informació disponible és difícil
fer una interpretació tipològica i funcional del jaciment. Pel que fa a la cronologia, a
partir dels materials documentats, es pot situar entre els segles III i I aC grosso modo.
L'estat de conservació d'aquest jaciment és desconegut, doncs es tracta de troballes
superficials

3.-HISTÒRIA
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: no urbanitzable
5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: ALTRES BENS
REGISTRE BCIN:.REGISTRE BIC: DISPOSICIÓ: AMBIT DE PROTECCIÓ: -
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CAMPS DE CAN MASSOT

1.- SITUACIÓ
COORDENADES: X: 510.414,46 Y: 4.682.393,16
ACCÉS: Fàcil
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Jaciment arqueològic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Desconegut
CONTEXT: Explotació agropecuària. Enmig d'una plana de camps de conreu llaurats,
al nord de can Massot; a l'est del rec dels Farriols.
UBICACIÓ DEL MATERIAL: Museu d'Arqueologia de Catalunya. Girona
TIPUS DE JACIMENT: Lloc d'habitació
CRONOLOGIA: INICIAL: -3000000. Paleolític Inferior. FINAL: 120000. Paleolític
Inferior
DESCRIPCIÓ
Per accedir al jaciment cal prendre la carretera que porta de Palau-saverdera a
Castelló d'Empúries (GIV-6012) fins al punt quilomètric 1,4, on haurem de prendre un
trencant a mà dreta per arribar a Can Massot, 100 metres més al sud-oest. Els camps
de Can Massot són els que queden a la part nord del mas. Es tracta de la troballa
superficial de material lític que podria associar-se al paleolític. És un jaciment inèdit
que fou localitzat gràcies a la informació proporcionada per Narcís Soler i Masferrer,
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l'any 1993. El material recuperat està format per indústria lítica tallada en roca local
(nuclis d'esclats i algun útil sobre esclat o fragment). No s'ha realitzat mai cap tipus
d'intervenció arqueològica. Els autors de la troballa situen aquest jaciment en un
moment del paleolític inferior, però amb les dades disponibles en l'actualitat i els
materials recuperats, no es pot determinar la tipologia del jaciment ni precisar més la
cronologia. L'estat de conservació del jaciment és desconegut ja que les notícies que
se'n tenen són de troballes superficials, sense que s'hi hagi realitzat cap intervenció
arqueològica

3.-HISTÒRIA
1993. Narcís Soler i Masferrer. Referència oral
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: no urbanitzable
5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: ALTRES BENS
REGISTRE BCIN:.REGISTRE BIC: DISPOSICIÓ: AMBIT DE PROTECCIÓ: -
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ESTACIÓ DEL BRONZE DE CA
N'ISACH

1.- SITUACIÓ
COORDENADES: X: 511.175,05 Y: 4.685.075,12
ACCÉS: Fàcil
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arqueològic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Desconegut
CONTEXT: Zona urbana. Dins la urbanització de ca n’Isaac, en un terreny erm en
pendent, en una zona de vegetació arbustiva molt espessa.
UBICACIÓ DEL MATERIAL: TIPUS DE JACIMENT: Lloc d'habitació
CRONOLOGIA: INICIAL: -1800. Bronze. FINAL: -650. Bronze
DESCRIPCIÓ
Per accedir al jaciment cal entrar a la urbanització Mas Isaac. Es troba situat a l'extrem
de ponent del segon carrer més elevat de la urbanització. Es tracta de la troballa
superficial de ceràmica feta a mà del bronze final. L'any 1987, J. Tarrús, J. Chinchilla,
S. Aliaga i O. Mercadal identificaren abundants restes de ceràmica feta a mà, durant
les obres d'urbanització de la zona. És un jaciment inèdit i no s'ha realitzat mai cap
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tipus d'intervenció arqueològica. En el moment de la troballa la presència de ceràmica
en superfície era abundant, però no s'ha documentat cap mena d'estructures ni retalls
associats als materials. Per tant, es fa difícil fer-ne una interpretació tipològica i
funcional del jaciment. Pels materials documentats es pot datar dins el bronze final.
L'estat de conservació del jaciment és desconegut, doncs es tracta de troballes
superficials.
3.-HISTÒRIA
1987. J.Tarrús, J.Chinchilla, S. Aliaga i O. Mercadal identificaren abundants restes de
ceràmica a mà, durant
les obres d'urbanització de la zona.
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: urbà
5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: ALTRES BENS
REGISTRE BCIN:.REGISTRE BIC: DISPOSICIÓ: AMBIT DE PROTECCIÓ: -
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ESGLÈSIA PARROQUIAL

1.- SITUACIÓ
COORDENADES: X: 512.119,13 Y: 4.684.052,56
ACCÉS: Fàcil
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arqueològic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Desconegut
CONTEXT: En el nucli antic; a l'església de Palau-saverdera i a la plaça del voltant.
UBICACIÓ DEL MATERIAL: TIPUS DE JACIMENT: Lloc d'habitació amb estructures conservades
CRONOLOGIA: INICIAL: -218. Romà. FINAL: 476. Romà
DESCRIPCIÓ
El jaciment està situat l'església de Palau-saverdera i a la plaça del voltant. Es tracta
d'un possible assentament d'època romana sota l'església parroquial. El Servei de
Catalogació i Conservació de Monuments de la Diputació de Girona realitzà unes
obres de restauració de l'església romànica de Sant Joan de Palau-saverdera que
inaugurà el 29 d'agost de 1981. Durant la realització d'aquests treballs es va trobar una
lipsanoteca empotrada a prop de l'altar que contenia dues monedes. En el programa
de la festa d'inauguració de les obres apareix un text que explica que es van fer
“estudis” sota el paviment i que les excavacions demostraren que l'església fou bastida
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sobre una antiga vil·la romana. Aquestes troballes no s'han publicat ni es coneix el
tipus de troballes documentades que permetin fer aquesta afirmació. El que sí es
coneix que a les parets de l'església s'observen restes ceràmics d'època romana
(teules, dolies i restes constructius diversos). Amb l'ambigüitat de les dades
disponibles no és possible assegurar que es tracti d'una vil·la romana. La presència
d'estructures podria fer pensar en un assentament, edifici o conjunt indeterminat que
caldria analitzar a partir d'altres troballes. La datació en època romana és força clara,
però no es pot acotar per la manca de descripcions dels materials exhumats si és que
se'n van trobar. L'estat de conservació d'aquest jaciment és desconegut.
3.-HISTÒRIA
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: urbà
5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: ALTRES BENS
REGISTRE BCIN:.REGISTRE BIC: DISPOSICIÓ: AMBIT DE PROTECCIÓ: -
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CAMÍ DE CA N'ISACH

ESTACIÓ ROMANA DE CA N'ISACH

1.- SITUACIÓ
COORDENADES: X: 510.947,92 Y: 4.684.475,71
ACCÉS: Fàcil
PLÀNOL:

2.- DESCRIPCIÓ DEL BÉ
TIPOLOGIA: Patrimoni arqueològic
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Desconegut
CONTEXT: Terreny erm. Zona plana abans d'arribar a la urbanització de ca n'Isach
;en uns antics camps de conreu aprofitats per a portar-hi terres i runa..
UBICACIÓ DEL MATERIAL: TIPUS DE JACIMENT: Lloc d'habitació
CRONOLOGIA: INICIAL: -27. Romà August. FINAL: 284. Romà Segle III
DESCRIPCIÓ
Per accedir al jaciment cal prendre la carretera GI-610, de Roses a Vilajuïga, fins
arribar al trencant del mas Isaac. En el primer trencant a l'esquerra del vial d'entrada a
la urbanització cal girar i deixar el cotxe on s'acaba el tram asfaltat. Els camps en els
que es localitzà el material són els que queden entre aquest carrer i la carretera GI610. Es tracta de la troballa superficial de ceràmica d'època romana. Aquest jaciment
fou localitzat l'any 1991 per A. Palomo, C. Busquets, M. Freixes i R. Mates, que
documentaren la presència de vaixella fina de taula (terra sigil·lada sudgàl·lica) i
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ceràmica comuna romana. No s'han documentat estructures associades a aquests
materials ni s'ha realitzat cap tipus d'intervenció arqueològica. Per tant, resulta difícil
fer-ne una interpretació tipològica i funcional d'aquest jaciment. La seva datació només
es pot situar a partir de les troballes de materials ceràmics entorn els segles I i II dC.
Actualment, aquest solar s'ha reaprofitat per abocar-hi terres aportades i runa. Aquest
fet ha provocat una modificació del nivell del sòl i, per tant, la visita al lloc no permet
observar la presència de material arqueològic. Així, doncs, el seu estat de conservació
és una incògnita.
3.-HISTÒRIA
4.- DADES URBANÍSTIQUES
REGIM DEL SÒL: urbà
5.- PROTECCIÓ
NIVELL DE PROTECCIÓ: ALTRES BENS
REGISTRE BCIN:.REGISTRE BIC: DISPOSICIÓ: AMBIT DE PROTECCIÓ: -

127

