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1. INTRODUCCIÓ
L’objecte de la realització d’aquest Catàleg de béns protegits és assolir els objectius que marca la següent
legislació vigent: el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme de Catalunya (TRLU), el Decret 305/2006 de 18 de Juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei d’urbanisme (RLU), la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (LPCC) i el Decret
78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. La normativa
especifica que s’ha d’incloure, en la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, un catàleg de béns
a protegir, els quals estiguin catalogats pel Departament de Cultura de la Generalitat o que s’hagin
d’incloure en virtut de les seves característiques d’alt valor arquitectònic, arqueològic o històric.
El present catàleg inclou un breu resum de la legislació que l’afecta i recull les fitxes de tots els béns
protegits del patrimoni arquitectònic i arqueològic de Montagut i Oix, amb la corresponent localització en els
plànols d’ordenació del sòl no urbanitzable (O.3). La informació continguda a les fitxes ha estat elaborada
pels redactors del POUM (UFV Estudi Torra SLPU i grup INCA, activos y obras) i, en bona part, prové de
l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la Generalitat de Catalunya i del Catàleg de masies i cases
rurals de Montagut i Oix.

2. COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ VIGENT
El Decret legislatiu 1/2010, de 3 de d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de
Catalunya, estableix en diferents articles la necessitat i objectius de protecció:
“Article 3.1. El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del territori i el
medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos
naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida
de les generacions presents i futures.”
“Article 9.3. El planejament urbanístic ha de preservar els valors paisatgístics d’interès especial, el
sòl d’alt valor agrícola, el patrimoni cultural i la identitat dels municipis, i ha d’incorporar les
prescripcions adequades perquè les construccions i instal·lacions s’adaptin a l’ambient on estiguin situades
o bé on s’hagin de construir i no comportin un demèrit per als edificis o les restes de caràcter històric,
artístic, tradicional o arqueològic existents a l’entorn.”
La Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, i el Decret 78/2002, de 5 de març, del
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, estableixen quins béns s’han de catalogar
i quines categories de protecció es poden establir. Aquestes categories bàsiques son les que s’han d’emprar
per a la confecció del catàleg de Montagut i Oix.
S’estableixen tres categories de protecció:
a) Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN)
b) Béns Culturals d’Interès Local (BCIL) o Béns catalogats
c) Àrees de Protecció Arqueològica (APA)
2.1. Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN)
La categoria de BCIN és la que té el grau de protecció de major rang. Correspon al govern de la Generalitat
de Catalunya la facultat de declarar els béns com a tals i protegir-los, ja siguin de propietat pública o
privada.
La declaració d’un immoble com a bé cultural d’interès nacional l’acorda el Govern de la Generalitat,
després de la proposta del conseller de Cultura, i passa a ser inscrit en el Registre de béns culturals
d’interès nacional, que gestiona el Departament de Cultura (LPCC, articles 10 i 13).
La declaració d’un immoble com a BCIN pot implicar la modificació o la suspensió d’una llicència urbanística
per part de l’ajuntament i a requeriment del Departament de Cultura, que en farà un informe vinculant i que
està obligat a fer-se càrrec de la indemnització corresponent, aplicant els criteris que estableix la legislació
urbanística (LPCC, article 31 i TRLU, article 208), la qual remet a la Llei de l’Estat, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
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Les obres o intervencions en un BCIN han de ser autoritzades pel Departament de Cultura abans de
procedir-ne a la concessió i han d’incloure un informe sobre els valors diversos de l’immoble i també sobre
l’impacte de la intervenció a l’edifici i a l’entorn (LPCC, article 34.1, 2 i 3). L’Ajuntament notificarà al
Departament de Cultura i als interessats les llicències urbanístiques que afecten elements declarats BCIN
(LPCC, article 34.5).
La declaració d’un immoble com a BCIN preval sobre els plans i les normes urbanístiques en curs de
redacció que el puguin afectar, la qual cosa implica l’adequació o la modificació de la legalitat urbanística
vigent (LPCC, article 33.1).
Per part dels Ajuntaments, la incoació de l’expedient de declaració comporta la suspensió de la tramitació
de les llicències municipals de parcel·lació, edificació o enderrocament en la zona afectada, i també la
suspensió de les llicències ja concedides (LPCC, article 8).
2.2. Béns culturals d’interès local (BCIL)
Gaudeixen de la categoria BCIL tots els béns ubicats en el terme municipal de Montagut i Oix que estan
inclosos en el present Catàleg i els jaciments arqueològics que hagin estat declarats àrees de protecció
arqueològica. La protecció d’un BCIL és un grau de protecció de segon rang, i es regula mitjançant la Llei
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme i el Decret 305/2006 que desenvolupa el Reglament de la
mateixa llei.
Tenen la obligació de preservar-los i mantenir-los en bon estat, els propietaris, titulars o posseïdors dels
immobles declarats BCIL, perquè l’ús al qual es destinin en garanteixi la conservació. De cap manera no els
poden destruir, i han de permetre l’entrada a especialistes per poder-los estudiar (LPCC, article 25).
En l’article 68 de la LPCC, s’especifica que l’Ajuntament o la Generalitat han d’ordenar als responsables de
danys causats il·lícitament a immobles declarats BCIL les reparacions necessàries per restituir el bé al seu
estat anterior, independentment de la sanció que correspongui.
2.3. Àrees de protecció arqueològica (APA)
Les APA són àmbits específics protegits delimitats pel Departament de Cultura i subsidiàriament per un
àmbit de diàmetre de 50m a l’entorn de l’àrea d’expectativa arqueològica. Les llicències d’obres dins
d’aquests àmbits hauran de ser objecte d’informe previ del Servei d’arqueologia de la Direcció General del
Patrimoni Cultural, la qual podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics per tal de delimitar el
jaciment, i requerir al promotor per tal que presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir en
les restes arqueològiques. Tindran el nivell de protecció integral que els assigna la Llei 9/1993, de 30 de
setembre, del patrimoni cultural català, i el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.
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Castell de Montagut (o castell del Cós)
Castell d’Oix (o casal del Barutell)
Castell del Montpetit
Castell masia de Pera
Torre de Talaixà
Cabeces
Església de Nostra Senyora de les Agulles
Església de Sant Miquel de Pera
Església de Sant Feliu de Riu
Església de Santa Maria d’Escales
Font del poble d’Oix
Església de Sant Pere de Montagut
Església de Sant Aniol d’Aguja
Casa Rectoral de Sant Aniol d’Aguja
Església de Santa Bàrbara de Pruneres
Casa de portes adovellades al carrer Major d’Oix
El Mercer de Toralles
Església de Sant Miquel d’Hortmoier
Restes de l’antiga capella del Vilar de Talaixà
Església de Sant Eudald de Jou
Pont medieval d’Oix
Masia de Can Coromina
Masia del Seguer de Pera
La Quera de Talaixà
Corral de Mas Mitjà
Masia de Can Bolós
Masia de Can Agustí
Casa de la Plana de Riu
Fàbrica als peus del cingle basàltic de Castellfollit
Pont Trencat
Santuari de la Mare de Déu de la Devesa
Església de Sant Miquel de Meians
Església de Sant Feliu de Monars
Casa i cabana del mas de l’Om a Monars
Església de Sant Llorenç d’Oix
Santuari de la Mare de Déu del Cós
La Sala de Santa Bàrbara de Pruneres
Església de Sant Martí de Talaixà
Masia de la Masó de Talaixà
Església romànica de Sant Martí de Toralles
Masia de la Costa de Toralles
Castell d’Espasa
Palomeres
Can Trull
Can Vinyoles
Pont de Valentí
Masia de Meians
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01a

Font: Inven
ntari del Patrimo
oni Arquitectònic (J. Contijoch)

òl
Règim i tipus de sò
Sòl no urbanitzable (SNU)
(
Coorden
nades UTM
X: 46480
00.31 Y: 467
75708.57
Accés
Fàcil
Estil / èp
poca
Defensiu
u
Estat de
e conservac
ció
Ruïna
Ús origiinal
Defensiu
u – castell
al
Ús actua
En desús
e protecció
Grau de
4-MH // Decret 22/04/194
BCIN Mo
onument histtòric // R-I-51
1-5958 / 1054
49 BOE 05/005/1949
Descripció
prop del san
Queda u
una torre circcular i panys de muralla, p
ntuari del Cós
s.
Flanquejjant la porta
a d’ingrés al
a castell ho m es situa al pati d’armes, on al costat dret hi ha ubica
ada
l’esglesio
ola de la Ma
are de Déu del Cós. Es ccreu que fou bastida dam
munt de l’esgglésia de San
nt Pere, capella
del caste
ell. A l’altre costat
c
del pa
ati i pel costa
at nord s’aixe
eca una torre
e de base cirrcular que fo
ou restaurada
a el
segle XIX en el deccurs de la gu
uerra carlista
a. És coberta
a amb una teulada cupuulada i s’hi va
v construir una
u
cisterna central. La forma
f
genera
al del castell és irregular per tal d’ade
equar-se al teerreny.
Notícies
s històriques
s
Castell ttermenat. Do
ocumentat el 1070. L’anyy 1315 el comte Magauliin va jurar fiddelitat al rei Jaume II pe
er la
possessió del castelll de Montag
gut. Consta q
que l’any 1316 encara era
e seu juntaament amb el
e de Mont-rò
òs i
Castellfo
ollit. Cinc anyys després, en
e el 1321, e
el comte se l’havia
l
venutt a Dalmau dde Palol qui, en el 1335, se’l
vendrà a Dalmau de La Miana. L’any
L
1463 ell rei Jaume II el va incorp
porar a la coorona. Poc de
esprés, el 15
599,
el rei Fe
elip III va insstituir el com
mtat de Monttagut en la persona
p
de Guerau de C
Cruïlles i de
e Santa Pau. El
tercer co
omte de Mon
ntagut va deixar a la seva
a neboda Ra
afaela de Negrell i de Bass als seus de
escendents, els
Marquessos d’Aguilarr (senyors de
el castell d’Em
mpordà) tote
es les seves possessionss.

Catàleg d
de béns proteggits

Pla d’Orde
enació Urbaníística Municippal – Montagu
ut i Oix

Castell d
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02a

Font: Inven
ntari del Patrimo
oni Arquitectònic (J. Contijoch)

Règim i tipus de sò
òl
Sòl no urbanitzable (SNU)
(
Coorden
nades UTM
X: 46147
77.32 Y: 468
80459.39
Accés
Fàcil
Estil / èp
poca
Gòtic
e conservac
ció
Estat de
Bo
Ús origiinal
Defensivva – Castell
al
Ús actua
Habitatg
ge - Segona residència
r
e protecció
Grau de
BCIN Mo
onument histtòric // R-I-51
1-5959 / 105 5-MH // Decret 22/04/194
49 BOE 05/005/1949
Descripció
Casa forrta de planta rectangular i pati interiorr bastida amb carreus be
en escairats aamb diferentts pisos
d'espitlle
eres a les quatre façanes
s i una torre d
de l'homenattge de planta
a quadrada, cconstruïda-re
estaurada pe
er
l'actual p
propietari (la
a torre no ha
avia arribat als nostres dies i s'igno
ora si realmeent havia ex
xistit mai). Està
E
situada a l'angle de tramuntana i llevant. La
a façana mé
és remarcablle està orienntada a pone
ent, on hi ha
a la
porta principal d'arc de mig punt feta amb se
enzilles dove
elles i un mattacà de novaa construcció
ó amb una creu
c
grega on
n es poden llegir els nom
ms del matrim
moni propiettari i la data de construccció. S'han ob
bert nombroses
finestress, algunes forrmades amb
b doble arc d e mig punt, amb
a
columna
a i capitell ceentral, la majjor part de no
ova
factura.
Notícies
s històriques
s
Casal-ca
astell. Docum
mentat el 12
270. L’any 1
1462 el casttell de Bestrracà va ser atacat pels remences: “no
habiendo
o querido Be
erenguer de Barutell solta
ar a un reme
ensa que tenía preso porr no haber qu
uerido pagar las
tasas, lo
os remensas lo sitian en su
s castillo de
e Bestracà, lo
o toman a fuerza de arm
mas y ponen en
e la prisión del
castillo e
en lugar de
el remensa a Berengue r de Barute
ell con una cadena al ccuello y, penetrando en
n el
dormitorrio de su se
eñora, la am
menazan y la
a hacen sallir del castilllo junto conn sus hijos, saqueándolo
o y
llevádose ropa y otrros objetos”. Es creu que
e després la
a família Barrutell decidí edificar a Oix la seva no
ova
residènccia, on hi havvia més segu
uretat i les co
ondicions de vida no eren
n tan feixuguues.
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03a

Font: Grup
p INCA, activos y obras

Règim i tipus de sò
òl
Sòl no urbanitzable (SNU)
(
Coorden
nades UTM
X: 45883
35.14 Y: 467
79375.42
Accés
Difícil
Estil / èp
poca
Defensiu
u
Estat de
e conservac
ció
Ruïna
Ús origiinal
Defensiu
u – torre de guaita
g
Ús actua
al
En desús
e protecció
Grau de
BCIN Mo
onument histtòric // R-I-51
1-5961 / 105 6-MH // Decret 22/04/194
49 BOE 05/005/1949

Descripció
Consulta
ant les publiccacions de Francesc
F
Mo
ontsalvatge fetes
f
a principis de la noostra centúria
a trobem ubicat
dalt del Montpetit ell “castrum de Toraies”, documentat en el s. XI.. Cèsar Auggust Torras, basant-se amb
a
l’historiador esmenta
at escriu: “en un indret de
erivat del Montpetit, s'hi trobem les reestes d'un ca
astell
senyoria
al, citat en do
ocuments me
edievals, con
negut amb el nom de Torre de Casteellar i pertany
yent als com
mtes
de Besa
alú. Segons la tradició hi havia existtit un conven
nt de monge
es”;. Ramon Grabolosa (any 1973): “El
castell, b
bastant mode
est -que hi havia al cim d
del Montpetitt- és una ruïn
na deplorablee i insignifica
ant. El s. XI, fou
possessió dels comttes de Besalú, que són, possiblement, els qui l'e
edificaren. D
Des del segle
e XII, passà als
comtes d
de Ba, i l'an
ny 1698 enca
ara pertanyia
a al comte de
d Montagut”. Cal, però, tenir en compte que en
n el
documen
nt del s. XI es
e va escriure
e: “apud cas trum de Tora
aies, sive in ipsa sacrariaa... El castell no fou mai dalt
d
del Montpetit si no molt
m proper a l'església de Sant Ma
artí”. Les restes que hom
m pot apreciar dalt del puig
p
correspo
onen, per less seves mesu
ures, a una a
antiga torre de
d guaita, on
n potser hi haaurien destacats un nom
mbre
molt reduït d'homes.
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masia de Pe
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04a

Font: Catà
àleg de masies i cases rurals de
e Montagut i Oixx

Règim i tipus de sò
òl
Sòl no urbanitzable (SNU)
(
Coorden
nades UTM
X: 45843
32.74 Y: 468
81653.31
Accés
Fàcil
Estil / èp
poca
Obra popular
e conservac
ció
Estat de
Bo
Ús origiinal
Masia
Ús actua
al
Habitatg
ge
e protecció
Grau de
BCIN Mo
onument histtòric // R-I-51
1-5960 / 105 7-MH // Decret 22/04/194
49 BOE 05/005/1949
Descripció
Masia que formava part de l’an
ntic poble de
e Pera, dins
s el municipi de Montaggut de Fluvià
à. És de pla
anta
rectangu
ular i ampli teulat
t
a dues
s aigües, am
mb els vessa
ants vers les
s façanes priincipals. Disposa de baixxos
destinatss al bestiar, amb tres gra
ans arcades de mig puntt fetes de carreus molt been tallats i petites obertu
ures
de ventillació. La pla
anta habitatge està organ
nitzada a partir d’una àm
mplia sala dee convit de la
a que parteixxen
nombrosses portes que
q
menen a les cambre
es i altres de
ependències
s. Les obertuures son rec
ctangulars, molt
m
senzilless, la majoria amb llinda de
d fusta. Disp
posa d’una eixida
e
coberta per un em
mpostissat que mira al cosstat
de migdia. El pis su
uperior o golffes estaven destinades a guardar el gra i la pallla i tenen, així
a mateix, una
u
eixida qu
ue mira a mig
gdia amb baranes de fussta.
a, llevat dels
Fou basttida amb ped
dra del país no treballada
s carreus em
mprats per ferr els cantone
ers i alguness de
les seves obertures.
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Torre de
e Talaixà

[1
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05a
a

Font: Albert Torres Marsa
al

Règim i tipus de sò
òl
Sòl no urbanitzable (SNU)
(
Coorden
nades UTM
X: 46465
54.83 Y: 468
83648.69
Accés
Difícil
Estil / èp
poca
Defensiu
u
Estat de
e conservac
ció
Ruïna
Ús origiinal
Defensiu
u – Torre de defensa
Ús actua
al
En desús
Grau de
e protecció
BCIN Mo
onument histtòric // R-I-51
1-5962 / 105 8-MH // Decret 22/04/194
49 BOE 05/005/1949
Descripció
Fortalesa
a. Torre de guaita
g
medie
eval.
Torre de
e guaita de planta rectan
ngular, adap
ptada al terre
eny. Es poden veure less dovelles que formaven
n la
porta d’e
entrada. Els murs
m
són de grans pedre
es poc tallades.
Enrunad
da.
Es troba
a a poca distà
ància del poble de Talaixxà, al costat del camí que mena al C
Comanegra, damunt
d
un petit
p
pujolet.
s històriques
s
Notícies
Segons Ramon Sala
a i Narcís Pu
uigdevall, l’e
estructura de
e la torre perrmet datar-laa a cavall de
els segles XIV i
XV.

Catàleg d
de béns proteggits

Pla d’Orde
enació Urbaníística Municippal – Montagu
ut i Oix

Cabeces
s

[1
11]

06a

Font: Inven
ntari del Patrimo
oni Arquitectònic (J. Sarri/ A. S
Sarri)

Règim i tipus de sò
òl
Sòl no urbanitzable (SNU)
(
Coorden
nades UTM
X: 46191
15.43 Y: 468
83378.17
Accés
Difícil
Estil / èp
poca
Defensiu
u
Estat de
e conservac
ció
Mitjà
Ús origiinal
Defensiu
u – Casa fortta
Ús actua
al
En desús
Grau de
e protecció
BCIN Mo
onument histtòric // R-I-51
1-5963 / 105 9-MH // Decret 22/04/194
49 BOE 05/005/1949
Descripció
Casal fortificat, a la vall
v d’Hortmo
oier. Cabecess és un gran
n casal situat a poca distà
tància de l’es
sglésia de Sa
ant
Miquel d
d’Hortmoier, dins
d
la vall del mateix no
om.
És de pla
anta rectang
gular, amb am
mpli teulat a dues aigües
s i els vessan
nts vers les faaçanes laterals. Disposa de
baixos, p
planta habita
atge i golfes. Els primers foren destina
ats a bestiar i sobresurteen dues porte
es adovellades
situadess a les façane
es de migdia
a i ponent. La
a porta d’acc
cés a l’habitatge es troba a tramuntan
na. Cabeces és
un gran casal fortifica
at, ple de nombroses i esstilitzades es
spitlleres repartides per tootes les seve
es façanes.
Enganxa
ats en el mass hi ha divers
ses construcccions de fàb
brica molt pos
sterior.
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enació Urbaníística Municippal – Montagu
ut i Oix

Església
a de Nostra Senyora de
e les Agulles
s

[1
12]

07a
a

Font: Inven
ntari del Patrimo
oni Arquitectònic (J. Contijoch)

Règim i tipus de sò
òl
Sòl no urbanitzable (SNU)
(
Coorden
nades UTM
X: 46895
59.24 Y: 468
84014.59
Accés
Difícil
Estil / èp
poca
Romànicc
Estat de
e conservac
ció
Bo
Ús origiinal
Culte - e
església
Ús actua
al
Culte - e
església
Grau de
e protecció
Incoat-B
BCIN Monument històric //
/ Resolució 0
08/07/1983 DOGC
D
07/09
9/1983
Descripció
Santuarii marià situatt al vessant meridional d
del Puig de Bassegoda,
B
en
e un petit reeplà des del que es dom
mina
la vall de
e Riu. És un temple del segle
s
XII, d’u
una sola nau
u, allargat po
osteriorment per la banda
a de ponent,, on
hi ha acttualment el campanar
c
d’espadanya d
d’un ull, que s’alça desce
entrat a la baanda septen
ntrional del mur.
m
Hi ha ta
ambé la porta
a d’accés ac
ctual i una e
espitllera a sobre.
s
La po
orta d’entradaa primitiva, dovellada,
d
é a
és
migjorn. Va ser acura
adament res
staurada l’anyy 1982.
Notícies
s històriques
s
Poques són les nottícies docum
mentals que fan referènc
cia a l’esgle
esiona. Segoons la tradic
ció, en aque
ests
paratgess fou on un bou
b trobà la imatge de S
Santa Maria, traslladada més tard al m
monestir de Sous i desp
prés
al santua
ari del Montt. La primera
a notícia doccumental és d’una visita pastoral dell bisbe Balta
asar de Basttero
l’any 174
41 en la que
e s’esmenta: “... dit Cens al a favor de
e dita Capella de Nra. Srra. de las agullas, per essser
creat de diners dels foriscapis i te
t terras ven
nudas que só
ón a directa Señoria de ddita Capella, com consta
a de
la donacció feta de ditas terras a favor de ell a, qual se trroba estada en los Capbbreus fets, lo
o un als iduss de
maid de mil dos centts vint y dos, y lo altre lo any mil sinch cents quarranta...”.

Catàleg d
de béns proteggits

Pla d’Orde
enació Urbaníística Municippal – Montagu
ut i Oix

Església
a de Sant Miquel de Perra

[1
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08a

Font: UFV Estudi Torra

Règim i tipus de sò
òl
Sòl no urbanitzable (SNU)
(
Coorden
nades UTM
X: 45844
42.36 Y: 468
81623.12
Accés
Bo
Estil / èp
poca
Romànicc
Estat de
e conservac
ció
Bo
Ús origiinal
Culte – e
església
al
Ús actua
Culte – e
església
Grau de
e protecció
Incoat-B
BCIN Monument històric //
/ Resolució 0
08/07/1983 DOGC
D
07/09
9/1983
Descripció
Antiga església parro
oquial del po
oble de Pera..
Construccció romànicca del segle XII, modifica
ada en gran part en èpo
oca més avaançada. La volta
v
de la se
eva
nau és a
apuntada i l’a
absis, a lleva
ant, es va sup
primir al segle XVII o XVIII i en el seuu lloc es bastí la sagristia
a. A
migjorn hi ha un friss amb mèns
sules, cornis a i una construcció ann
nexa, així coom una reng
glera de nínxxols
adossatss als murs i la porta d’en
ntrada, sota p
porxo, amb l’arcada
l
orna
ada amb diveerses boles. A ponent hii ha
el campa
anar d’espad
danya de dob
ble obertura, convertit po
osteriorment en torre.
Notícies
s històriques
s
L’església de Sant Miquel
M
de Pe
era ve esmen
ntada en un document de
d l’any 12288, on consta
a que Aleman
nda
de Saless prestà hom
menatge a fa
avor de Guilllem, bisbe de
d Girona, pels
p
feus quee tenia en la
a parròquia per
compte d
de l’església
a gironina. Se la cita en el testimonia
atge com a “Sancti
“
Michaaelis de Piru
u”, denomina
ació
que es m
manté durant el segle XIV, segons cconsta en documents dels anys 13488 i 1362. Ve anotada com
ma
“Sancti M
Michaelis de Pera” en les
s sinodals de
e la diòcesi gironina
g
de l’a
any 1691.

Catàleg d
de béns proteggits

Pla d’Orde
enació Urbaníística Municippal – Montagu
ut i Oix

Església
a de Sant Fe
eliu de Riu
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09a

Font: Inven
ntari del Patrimo
oni Arquitectònic (J. Contijoch)

Règim i tipus de sò
òl
Sòl no urbanitzable (SNU)
(
Coorden
nades UTM
X: 46661
19.72 Y: 468
82958.68
Accés
VTT
Estil / èp
poca
Romànicc
Estat de
e conservac
ció
Bo
Ús origiinal
Culte - e
església
al
Ús actua
Culte - e
església
Grau de
e protecció
Incoat-B
BCIN Monument històric //
/ Resolució 0
08/07/1983 DOGC
D
07/09
9/1983
Descripció
Església
a situada a l’a
antic poble de
d Riu, en el sector nord--oest de la serra de Guitaarriu, sobre la riba esque
erra
de la rie
era de Sant Aniol.
A
És un
na construcc ió romànica del segle XII,
X d’una sol a nau amb volta
v
apunta
ada.
L’absis é
és semicircu
ular i presentta una finesttra de doble esqueixada al centre i uun fris senzill, sostingut per
mènsule
es, sota la co
ornisa. A mig
gdia hi ha du
ues finestres de doble es
squeixada. Laa part més interessant és
é a
er tres arcs en degradac
ponent, on hi ha la porta
p
d’ingrés
s formada pe
ció, una finesstra delicada
ament decora
ada
amb un ssemicercle de
d dents de serra
s
i el reixxat d’època, i el campana
ar d’espadannya de doble obertura.
El finestral i la ferram
menta es tro
oben a la faççana occiden
ntal, lloc per on s’accedeeix al temple
e per mitjà de
e la
porta d’in
ngrés. Aquesta té una llinda i un timp
pà llis, i està
à formada pe
er tres arcs een degradació. Conserva
a en
un baten
nt, la ferrame
enta original romànica. D
Damunt seu hi
h ha una fine
estra de dobble esqueixad
da i dos arcss en
degradació, sobre els quals es pot admirar un
na ornamenttació semicirrcular formadda per dents de serra.
La pica d
d’oli conservvada a l’interior de l’esglé
ésia, és l’únic
c element decoratiu preseent dins del temple.
t
Notícies
s històriques
s
A les “Ra
ationes Deciimarum Hisp
paniae” dels a
anys 1279 i 1280 hi figurra “l’ecclesiaa de Rivo”. Se cita també
é en
els nom
menclàtors de
el segle XIV
V amb la de
enominació “ecclesia pa
arrochialis saancti Felicis de Rivo”. Fou
F
acuradament restaurrada l’any 19
981.

Catàleg d
de béns proteggits

Pla d’Orde
enació Urbaníística Municippal – Montagu
ut i Oix

Església
a de Santa Maria
M
d’Esca
ales
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10a

Font: Catà
àleg de masies i cases rurals de
e Montagut i Oixx

Règim i tipus de sò
òl
Sòl no urbanitzable (SNU)
(
Coorden
nades UTM
X: 46425
57.53 Y: 468
82093.76
Accés
Difícil
Estil / èp
poca
Romànicc
Estat de
e conservac
ció
Mitjà
Ús origiinal
Culte – E
Església
al
Ús actua
Culte - E
Església
Grau de
e protecció
Incoat-B
BCIN Monument històric //
/ Resolució 0
08/07/1983 DOGC
D
07/09
9/1983
Descripció
Santuarii situat sota els cingles de
d Ferran, a l’alta Garrottxa, a l’esque
erra del riu LLlierca i a po
oca distància
a de
l’aiguaba
arreig de les rieres d’O
Oix i Beget. L’arquitectu
ura de Santta Maria d’E
Escales resp
pon a diverses
èpoquess del romànicc. La part baixa dels murs
rs de la nau correspon
c
al segle X, la ppart superiorr i la coberta
a de
llosa datten del segle XI, la galilea adossad
da a la façan
na de ponen
nt és del XII i l’absis semicircular, amb
a
cornisa i finestral cen
ntral, ha esta
at datat del s egle XIII. Al mur de migd
dia hi ha quattre finestres i cornisa.
Galilea. El porxo de
e l’església ha
h estat dattat del segle
e XIII. Es tro
oba vers norrd, adossat a la façana de
ponent. La porta té
é la llinda in
nscrita amb la data de 1838 i la llegenda “H
HECE S T SCALI”
S
dins un
emmarca
ament.
Es conserven dues piques a l’interior de l’essglésia; una d’elles és ba
aptismal, sennzilla i sense
e decoració. La
seva alççada és de 68
8 cm. i té un diàmetre de
e 51 cm.
L’altra pica és d’oli, és rectangular amb un o
orifici de sorrtida pels líqu
uids. Les seeves mides exteriors
e
són de
56x42 cm
m, i les interiiors són de 36x30
3
cm.
s històriques
s
Notícies
L’any 97
73, sense cittar l’església
a, es parla ja
a de la “Vila Scalis”. El 1092,
1
el nobble Berengue
er Joan, sen
nyor
d’Ogassa i de la Clu
usa, deixa en testament al Priorat de
e Santa Marria del coll dde Panissars
s dues parts del
delme de
e la parròquia d’Escales. El 1160, Be
ernat d’Oix i la seva espo
osa Aksendiss fan donaciió a la canòn
nica
de Besalú d’un molí situat dins la
a parròquia d
d’Escales.
Va conservar la cate
egoria de parrròquia fins a finals del se
egle XVI, quan fou adscrrita a Sant Llorenç d’Oix.. La
imatge rromànica qu
ue hi havia va desaparrèixer. La que la substtituí, barrocaa, es troba avui al Musseu
Comarca
al de la Garrotxa, en forç
ça mal estat.

Catàleg d
de béns proteggits

Font del poble d’Oix

Pla d’Orde
enació Urbaníística Municippal – Montagu
ut i Oix
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Font: Grup
p INCA, activos y obras

Règim i tipus de sò
òl
Sòl Urbà
à Consolidat (SUC)
nades UTM
Coorden
X: 46119
99.64 Y: 468
80306.46
Accés
Fàcil
Estil / èp
poca
Obra popular
e conservac
ció
Estat de
Bo
Ús origiinal
Font
Ús actua
al
Font
e protecció
Grau de
BCIL
Descripció
Font situ
uada al final del c/Major d’Oix, pel ccostat de tram
muntana, lloc on parteixx la pista de muntanya que,
q
passant pel Pairé, mena
m
al coll de
d Bestrecà.. Va ésser re
ealitzada am
mb carreus been tallats, uttilitzant la pe
edra
del país.. A la zona in
nferior hi ha el
e doll d’aigu
ua. A la part central
c
hi ha la següent lllinda “AÑO 1873”.
1
Notícies
s històriques
s
Està corronada per una capelleta
a amb la imattge de Sant Martí. Aques
st és de guixx pintat i va ésser
é
realitza
ada
en un de
els nombroso
os tallers d’im
matgeria relig
giosa que ex
xistien a la ca
apital garrotxxina.

Catàleg d
de béns proteggits

Església
a de Sant Pe
ere de Monttagut

Pla d’Orde
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Font: Inven
ntari del Patrimo
oni Arquitectònic (J. Contijoch)

Règim i tipus de sò
òl
Sòl urbà
à consolidat (SUC)
(
Coorden
nades UTM
X: 46679
96.31 Y: 467
75615.92
Accés
Fàcil
Estil / èp
poca
Romànicc i Barroc
Estat de
e conservac
ció
Bo
Ús origiinal
Culte - E
Església
al
Ús actua
Culte - E
Església
Grau de
e protecció
BCIL
Descripció
Església
a parroquial del poble de
e Montagut, es troba aix
xecada al punt més eleevat del nuclli urbà i enccara
conserva
a restes imp
portants de la
a seva primiitiva factura romànica qu
ue posteriorm
ment va ser modificada. La
planta es defineix pe
er les seves tres naus a mb els seus
s corresponents absis enncara que, des de l’exterrior,
només é
és visible la part
p superiorr del central: unes depen
ndències parrroquials consstruïdes poc
c temps desp
prés
d’acabad
da la guerra civil (1936-1939) que am
maguen la resta.
Dins, un
na cornisa recorre
r
tota la nau prin
ncipal que està
e
separad
da de les laaterals per pilars
p
distribu
uïts
irregularrment a cada
a costat del te
emple. Les n
naus laterals
s havien esta
at plenes d’alltars que avu
ui es troben mal
m
conserva
ats o desfetss. A la dreta hi ha Sant IIsidre, amb Sant
S
Antoni Abat i Sant Antoni de Pàdua; el Sag
grat
Cor i Sa
ant Miquel Arrcàngel. A l’e
esquerra hi h
ha Crist amb
b la Creu, La
a Puríssima i una gran estàtua
e
de Sant
S
Pere.
Pica bap
ptismal situad
da en una pe
etita capella als peus de la nau esque
erra del tempple. Piques d’aigua
d
bene
eïda
situadess als peus de
e les naus, al
a costat de lla porta d’ing
grés. Ferram
menta romàniica de la porrta de l’esglé
ésia
situada a la façana principal a ponent.
p
Cal rremarcar que la porta co
onserva totaa la ferramen
nta així com els
forrellatss romànics originals.
o
Totta la façana
a ponentina res conserva
a, llevat de l’esmentada
a porta. Sota
a el
teulat hi ha una pedra on es lleg
geix: “A 26 A
AB 1669” datta que respo
on a l’ampliaació aleshore
es efectuada. El
campana
ar, modern, s’assenta
s
so
obre l’extrem sud-ponentíí i no ofereix res de remaarcable.
Notícies
s històriques
s
L’església de Sant Pere
P
de Monttagut s’esme
enta, l’any 96
65, quan Sen
niofred, com
mte de Besalu
u i Cerdanya
a, fa
una donació al mone
estir de Sant Pere de Ca mprodon. N’hi ha notícies dels anys 9966, 969, 10
004, 1105, 11
195
i de temp
ps més propers.

Catàleg d
de béns proteggits

Pla d’Orde
enació Urbaníística Municippal – Montagu
ut i Oix

Esglésiia de Sant Aniol
A
d’Aguja
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13a

Font: Inven
ntari del Patrimo
oni Arquitectònic (J. Contijoch)

Règim i tipus de sò
òl
Sòl no urbanitzable (SNU)
(
Coorden
nades UTM
X: 46614
46.75 Y: 468
85247.36
Accés
Difícil
Estil / èp
poca
Romànicc
Estat de
e conservac
ció
Bo
Ús origiinal
Culte - E
Església
al
Ús actua
Culte - E
Església
Grau de
e protecció
Incoat-B
BCIN Monument històric //
/ Resolució 0
08/07/1983 DOGC
D
07/09
9/1983
Descripció
L’església de Sant Aniol
A
ha sofe
ert en el deccurs del temp
ps moltes modificacions que han desfigurat la se
eva
primitiva
a fàbrica romànica, tot i que encara co
onserva la planta. La nau
u original és de volta de canó, allarga
ada
en èpocca posterior per la band
da de ponen
nt, hi trobem
m la porta d’ingrés, que fins fa poc
c conservava
a la
ferramen
nta romànica
a original. Al timpà hi ha una creu esculpida envo
oltada per cinnc boles. Pe
er sobre la po
orta
hi ha un ull de bou i el campanarr d’espadanyya d’un sol ulll, construït en
e temps méés moderns. Des de l’inte
erior
s’accede
eix a la Covva de l’abat,, bauma sub
bterrània forrmada per le
es filtracionss de les aig
gües i que s’ha
s
convertitt en capella, amb un altar d’obra adosssat a la ped
dra.
És de trradició que Sant
S
Aniol vingué des de
e Vallespir a fer penitència aquí, finss que fou de
escobert el seu
s
amagata
all i tornà a França,
F
on fou martiritzat..
Absis se
emicircular ubicat
u
a lleva
ant i decoratt amb faixes
s i arquets llombards reepartits de manera
m
desig
gual
entre less faixes. Al ce
entre presen
nta una finesttra de doble esqueixada..
A ponen
nt hi ha la porta
p
d’entrada, que finss fa poc con
nservava la ferramenta rromànica orriginal. El tim
mpà
presenta
a una creu essculpida env
voltada per ciinc boles.
Notícies
s històriques
s
La tradicció explica qu
ue la vall de Sant Aniol cconstituí el re
efugi d’un grrup de monjoos benedictin
ns que cerca
aren
protecció
ó arrel del de
esembarcam
ment dels no rmands a les
s costes del Rosselló i laa subsegüen
nt destrucció
ó de
Santa M
Maria d’Arlés.. Documenta
alment es pro
ova que l’an
ny 872 hi hav
via a la vall un monestirr dedicat a Sant
S
Aniol reg
git per l’abat Racimir, al qual el rei franc Carles el Calb ha
avia confirmaat, en la data anteriorm
ment
esmenta
ada, la posse
essió d’un ex
xtens territori .

Catàleg d
de béns proteggits

Casa Re
ectoral de Sant Aniol d’’Aguja
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Font: Inven
ntari del Patrimo
oni Arquitectònic (J. Contijoch)

Règim i tipus de sò
òl
Sòl no urbanitzable (SNU)
(
Coorden
nades UTM
X: 46610
09.99 Y: 468
85255.25
Accés
Difícil
Estil / èp
poca
Obra popular
e conservac
ció
Estat de
Ruïna
Ús origiinal
Habitatg
ge - Rectoria
Ús actua
al
En desús
e protecció
Grau de
BCIL
Descripció
La casa rectoral de l’antic veïnat de Sant Ani ol d’Aguja es
s troba situad
da a pocs meetres del tem
mple romànicc.
És de planta rectang
gular i ampli teulat a due
es aigües am
mb els vessan
nts vers les ffaçanes prin
ncipals. Dispo
osa
de baixo
os -amb acccés des de la
l façana de
e migdia i de tramuntan
na-, un pis --amb ingrés directe des de
l’exteriorr mitjançant una
u àmplia escala
e
de ped
dra situada a ponent- i golfes.
L’aparelll constructiu
u de la recttoria és mollt senzill, lle
evat dels ca
arreus ben ttallats emprats per fer les
cantonad
des, i les llindes són de fusta.
f
s històriques
s
Notícies
de
Aquesta casa rectorral es va con
nvertir en un
n refugi de muntanya,
m
so
ota la cura ddel Centre Excursionista
E
Banyoless, l’any 1957
7. Dita entitat el va aband
donar el 198
84 davant la impossibilitaat de realitza
ar les obres que
q
haurien calgut per re
estaurar l’edifici degut a lla poca avine
ença amb la immobiliàriaa barcelonina
a propietària
a de
l’immoble.

Catàleg d
de béns proteggits
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Església
a de Santa Bàrbara
B
de Pruneres
P
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Font: Inven
ntari del Patrimo
oni Arquitectònic (J. Contijoch)

Règim i tipus de sò
òl
Sòl no urbanitzable (SNU)
(
Coorden
nades UTM
X: 46371
16.90 Y: 468
80655.07
Accés
Fàcil
Estil / èp
poca
Romànicc
Estat de
e conservac
ció
Bo
Ús origiinal
Culte - E
Església
al
Ús actua
Culte - E
Església
Grau de
e protecció
Incoat-B
BCIN Monument històric //
/ Resolució 0
08/07/1983 DOGC
D
07/09
9/1983
Descripció
L’edifici romànic és de finals de
el segle XII o començam
ments del XIII. D’absis seemicircular, volta
v
apunta
ada,
porta a m
migdia sense
e decoració i campanar d’espadanya
a. Hi ha due
es finestres dde doble esq
queixada, una a
l’absis i ll’altra a la faççana de ponent i una altrra de biaix se
enzill al mur sud.
La peculiaritat més destacable
d
de
d l’església de Santa Bàrbara de Pruneres és eel pòrtic o ga
alilea situat a la
banda d
de migdia i al
a davant de la porta d’e
entrada. Tant per l’estruc
ctura com peer la qualitatt dels materrials
emprats en llur consstrucció, es creu que ess tracta d’un
na obra posterior a la dde l’edifici prrincipal, afeg
gida
seguram
ment a finals del S.XIII o principis de
el XIV. Cons
sta de cinc arcs
a
de mig punt i en el seu interior hi
havia, fin
ns a començaments de segle XX, u
un ossari, de
el qual s’ha perdut el raastre, i una làpida sepulccral
d’alabasstre del segle
e XIV. De l’a
any 1972 al 1981 s’hi ha
an efectuat obres de resstauració, qu
ue han supo
osat
prescind
dir de la consstrucció bastiida sobre la nau durant els
e segles XV
VII-XVIII i tam
mbé la que convertí
c
en to
orre
la vella e
espadanya, refeta
r
despré
és que un lla
amp la destru
uís, pel setem
mbre de 19788.
Notícies
s històriques
s
Santa Bàrbara de Pruneres
P
fou, des del se
egle XIII, una
a possessió del priorat dde Santa Ma
aria del Coll de
Panissarrs. Al seu in
nterior es guardaven dife
erents peces
s artístiques com una làppida sepulcrral representtant
l’enterrament d’una dama del ca
astell de Be stracà que fou
f
malemes
sa durant less revoltes de 1936. Algu
uns
us fragments foren dipositats al Muse
eu d’Olot pell Dr. Joaquim
m Danés. Finns a les acab
balles del se
egle
dels seu
XIX s’hi venerava un
na talla romànica, avui dip
positada al Museu
M
d’Art de
d Catalunyaa, procedentt de la col·leccció
Plandiurra. Els fragm
ments d’un re
etaule repressentant la vid
da de la San
nta estan guuardats al Mu
useu Parroquial
d’Olot.

Catàleg d
de béns proteggits
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e portes ado
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or d’Oix
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Font: UFV Estudi Torra

Règim i tipus de sò
òl
Sòl urbà
à consolidat (SUC)
(
nades UTM
Coorden
X: 46122
20.60 Y: 468
80219.14
Accés
Fàcil
Estil / èp
poca
Obra popular
e conservac
ció
Estat de
Bo
Ús origiinal
Habitatg
ge
Ús actua
al
Restaura
ació i hotelerr
Grau de
e protecció
BCIL
Descripció
Casa sittuada al final del carrer Major d’Oix, de planta re
ectangular i teulat a duees aigües am
mb els vessa
ants
vers les façanes principals. Als baixos té un
na àmplia po
orta principa
al i una altraa, més petita
a, al seu cosstat,
totes due
es adovellad
des. A la ban
nda dreta de l’edifici hi ha
a una altra po
orta d’accés feta de carre
eus ben talla
ats i
llinda sense inscripciió.
Al prime
er pis hi ha dos senzills balcons
b
amb llindes de fu
usta i al pis superior,
s
duees finestres realitzades
r
a
amb
el mateixx sistema constructiu.
El param
ment de l’ediffici, restauratt fa poc, va sser fet amb pedra
p
poc tre
eballada del ppaís.
Notícies
s històriques
s
Les portes d’ingrés, realitzades amb
a
dovelless ben tallade
es, no són orriginals d’aquuesta casa sinó que hi fo
oren
incorpora
ades en el decurs de les obres de
e restauració
ó. De fet, dites pedres formaven part
p
de la po
orta
a al recinte fortificat
d’entrada
f
del poble
p
d’Oix q
que encara es
e conservav
va dempeus a principis de
el segle XX.

Catàleg d
de béns proteggits
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Font: UFV Estudi Torra

Règim i tipus de sò
òl
Sòl no urbanitzable (SNU)
(
Coorden
nades UTM
X: 45827
76.97 Y: 467
78969.07
Accés
Fàcil
Estil / èp
poca
Obra popular
Estat de
e conservac
ció
Bo
Ús origiinal
Habitatg
ge – Casa senyorial
Ús actua
al
Habitatg
ge i turisme ru
ural
Grau de
e protecció
Incoat-B
BCIN Monument històric //
/ Resolució 0
08/07/1983 DOGC
D
07/09
9/1983
Descripció
El Merce
er és l’edificii més importtant del poblle de Toralle
es. Està situat en posicióó dominant sobre
s
la vall de
Castellar de la Munta
anya i contro
ola tots els ca
amins d’accé
és al poble.
És una construcció aixecada damunt un d
desnivell, fett que provoc
ca l’existènccia de divers
ses portes que
q
menen d
directament a qualsevol dels pisos. És de planta
a irregular, producte
p
de la incorporació de diversos
cossos, bastits en èp
poques difere
ents. Els teu
ulats són a diiversos nivells, alternant els de dues aigües amb els
d’un sol vessant. Le
es obertures, distribuïdess sense cap
p simetria, són molt sennzilles i estan
n formades per
llindes de fusta. Els murs són de
e pedra del p
país poc treballada, llevatt dels carreuus ben escairrats que form
men
els nomb
brosos angle
es. El Mercer ha estat ob
bjecte d’una acurada restauració reallitzada a prin
ncipis dels anys
80.
Notícies
s històriques
s
No ha a
arribat fins a nosaltres documentacció referent a aquesta im
mportant maasia. Ramon
n Sala i Narrcís
Puigdeva
all creuen, basant-se
b
en un documen
nt del segle XII, que esm
menta “apud castrum de Toraies, sive
e in
ipsa saccraris”, que el
e famós casttell de Toralle
es “podria molt
m bé ser el Mercer, el qqual per la se
eva proximita
at a
l’església
a de Sant Ma
artí no trobem cap inconvvenient a inc
cloure dins la
a sagrera dell temple”.

Catàleg d
de béns proteggits
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8a

Font: Inven
ntari del Patrimo
oni Arquitectònic (J. Contijoch)

Règim i tipus de sò
òl
Sòl no urbanitzable (SNU)
(
Coorden
nades UTM
X: 46206
66.16 Y: 468
83211.20
Accés
VTT
Estil / èp
poca
Romànicc
Estat de
e conservac
ció
Bo
Ús origiinal
Culte - E
Església
al
Ús actua
Culte - E
Església
Grau de
e protecció
Incoat-B
BCIN Monument històric //
/ Resolució 0
08/07/1983 DOGC
D
07/09
9/1983
Descripció
Església
a, situada a la vall d’Horrtmoier, prop
p de la masia del Ripoll (habitada), a l’esquerra
a de la riera de
Beget i a
accessible de
es d’Oix per una pista de
e terra regula
ar, en un para
atge de sing ular bellesa.
Edifici ro
omànic, bastit cap a finals
s del segle X
XI, d’una sola
a nau, volta apuntada,
a
caampanar de cadireta i ab
bsis
semicirccular situat a sol ixent, amb
a
finestra
a central i co
ornisa. La porta
p
d’ingréss està orien
ntada a pone
ent,
estreta i rectangular,, damunt la qual
q
hi ha un
na finestra i l’airosa espadanya de dooble obertura
a. La porta de
e la
façana d
de ponent esstà modificad
da i és estretta i rectangu
ular. A migdia
a d’aquesta façana té du
ues finestress de
doble ba
aix (en total l’’edifici en té dues al mur sud, una a l’absis i una a ponent) i ccornisa.
Notícies
s històriques
s
El lloc d’“Horto-Mode
er” és esmentat en el do
ocument fundacional de la Canònicaa de Santa Maria
M
de Bessalú
(any 977
7), a la qual el
e comte Bes
salú Miró feu
u diverses do
onacions. El comte de Beesalú i bisbe de Girona Miró
M
deixà en
n el seu testa
ament l’any 979, al mon
nestir de San
nt Miquel de Cuixà “in villla que dicun
nt Orto Moda
ario
cum ipsa
a eclesia que
e est in hono
ore Sancti Mi chaelisarcha
angeli”.
L’església de “Sanctti Michaelis archangeli
a
de
e Orto-Moda
ario” figura en
n la relació dde possessio
ons que el pa
apa
Sergi IV
V confirmà, mitjançant
m
bu
utlla, al ceno
obi de Cuixà. Al 1094 es
s veu citada com a Sanc
cti Michaelis de
Oro-morrerio i com a Sancti Micha
aelis de Orto
omomerio l’any 1362 en les “Rationess Decimarum
m Hispaniae”.
Figura ccom a parròq
quia en el prrimer terç de
el segle XIV,, passant a ésser sufrgàània d’Oix a partir del se
egle
XVII.

Catàleg d
de béns proteggits
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de l’antiga capella
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de Tala
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19a
a

Font: Catà
àleg de masies i cases rurals de
e Montagut i Oixx

Règim i tipus de sò
òl
Sòl no urbanitzable (SNU)
(
Coorden
nades UTM
X: 46299
95.57 Y: 468
83453.33
Accés
VTT
Estil / èp
poca
Obra popular
Estat de
e conservac
ció
Ruïna
Ús origiinal
Capella
Ús actua
al
En desús
e protecció
Grau de
BCIL
Descripció
La gran masia del Vilar de Talaix
xà esta situa
ada a mig ca
amí entre la Vall
V d’Hortmooier i el poble de Sant Martí
M
de Talaixà. A princip
pis de segle Cèsar Augu
ust Torras escrivia
e
sobre
e aquesta m
masia: “...gra
an i antiga ca
asa
pintoresccament situa
ada sobre el camí. Té un
na capella an
nnexa. En so
on gran menj
njador hi ha penjants
p
per les
parets n
notables exemplars d’àlig
gues, ducs, xutes i tota llei d’ aus carnisseres,
c
caçades en els cingles del
Els amos de
voltant. E
e la casa, qu
ue sols hi viu
uen en temp
porades, i als
s qui pertanyy a la vegada el Vilar d’O
Oix,
són en e
extrem amab
bles, cavallers i hospitalarris...”
D’aquesta antiga capella, avui, resten
r
la ma
ajoria dels se
eus murs, malgrat
m
estar tapats per una
u exhuberrant
vegetaciió. És d’una sola nau am
mb absis sem
micircular i porta
p
d’ingrés
s a la façanaa de ponent damunt la qual
q
s’alçava un campana
ar de cadireta, d’una sola
a obertura.
La masia del Vilar de
d Talaixà avui
a
és una ruïna total, restant difíc
cilment demppeus (i amb gran dificulltat)
restes de
e les antigue
es quadres i corrals, situ
uats en els baixos
b
del ma
as, formats pper nombros
sos arcs de mig
m
punt i co
oberta amb voltes
v
d’arestta.
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Font: UFV Estudi Torra

Règim i tipus de sò
òl
Sòl no urbanitzable (SNU)
(
Coorden
nades UTM
X: 46463
37.64 Y: 467
77378.18
Accés
Fàcil
Estil / èp
poca
Molt mod
dificat - Rom
mànic
Estat de
e conservac
ció
Bo
Ús origiinal
Culte - E
Església
Ús actua
al
Culte – E
Església / Ha
abitatge
Grau de
e protecció
Incoat-B
BCIN Monument històric //
/ Resolució 0
08/07/1983 DOGC
D
07/09
9/1983
Descripció
Edifici re
eligiós, situatt en un torren
nt, a mà dretta de la carre
etera de Cas
stellfollit de laa Roca a Oix
x. Per arribarr-hi,
cal agafa
ar un camí de terra, que neix poc aba
ans de la fàb
brica de cime
ent de Can B
Bundanci. Tot i que ha so
ofert
moltes m
modificacionss, es conserrva en la pa rt baixa l’esttructura romànica originaal, amb l’abs
sis arrodonitt, la
volta apu
untada i el ca
ampanar d’e
espadanya qu
ue s’insinua a la façana de ponent. E
En el segle XVIII
X
es consstruí
la vivend
da que ocup
pa tota la part superior d
de la nau, s’hi afegí el porxo d’entraada i s’adoss
sà a la parett de
migdia la
a galeria que
e es veu acttualment. En
n aquesta mateixa època
a, hom modiificarà la faç
çana de pone
ent,
obrint-hi dues finestrres, una a ca
ada costat de
e la porta.
Porta. C
Conserva les ferramentes
s d’època ro
omànica mallgrat que fou
u substituïdaa per una de
e nova al se
egle
XVIII. El forrellat és acabat
a
en ca
ap de drac i presenta div
verses decorracions geom
mètriques que es repeteixxen
a la resta
a de les ferra
amentes. Als
s batents de fusta es grav
và la següen
nt inscripció: 1651 · S // EUDALI
E
·.
s històriques
s
Notícies
Sembla evident que el topònim Jou
J prové de
e la situació del
d temple a redós d’un ccollet de rostos suaus en
ntre
la munta
anya del Co
os i la Serrra de Palom
meres. Aparreix citada l’esglesiola a les “Ratio
one Decimarrum
Hispania
ae” dels anyys 1279 i 12
280, amb la denominació
ó “eclesia de
e Jugo”. Seggons l’historriador Francesc
Montsalvvatge, l’any 1386
1
s’hi rep
presentaven unes funcion
ns semblants
s als Autos S
Sacramentale
es castellanss.

Catàleg d
de béns proteggits
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x
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Font: UFV Estudi Torra

Règim i tipus de sò
òl
Sòl no urbanitzable (SNU)
(
Coorden
nades UTM
X: 46146
62.12 Y: 468
80151.59
Accés
Fàcil
Estil / èp
poca
Romànicc
Estat de
e conservac
ció
Bo
Ús origiinal
Espais d
de comunicacció
Ús actua
al
Espais d
de comunicacció
Grau de
e protecció
BCIL
Descripció
És conegut com a Pont
P
Romà, tot i que la co
onstrucció actual és d'èp
poca romànicca. És proba
able que aqu
uest
nom sigui degut a l'existència d'algun
d
pont anterior en aquest indret, hipòtesi que fins ara
a no s'ha po
ogut
documen
ntar.
El seu g
gran arc de mig
m punt perrmetia als ve
eïns d'Escale
es, Talaixà, Hortmoier,
H
M
Monars, Santta Bàrbara i Oix
creuar la
a riera en elss moments que
q baixava tanta aigua, que no pod
dien fer-ho ppels guals. Al
A seu costatt un
petit arc permetia ag
gafar el camí, que hi ha p
paral·lel a la riera,
r
cap a Pruneres
P
i Caastellfollit.
Despréss d'haver esstat abandon
nat durant m
molts anys, l’any 1991 va ser resta
taurat pels Amics
A
de l'A
Alta
de la Genera
Garrotxa
a i els Serveis Territorials
s de Cultura d
alitat.

Catàleg d
de béns proteggits
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Font: Catà
àleg de masies i cases rurals de
e Montagut i Oixx

Règim i tipus de sò
òl
Sòl urbà
à consolidat (SUC)
(
Coorden
nades UTM
X: 46655
59.32 Y: 467
75810.29
Accés
Fàcil
Estil / èp
poca
Obra popular
Estat de
e conservac
ció
Bo
Ús origiinal
Agropeccuària – Masiia
al
Ús actua
Habitatg
ge i turisme ru
ural
e protecció
Grau de
BCIL
Descripció
Can Corromina és un
na gran casa
a pairal situa
ada al poble de Montagutt. És de plannta rectangular i té un am
mpli
teulat a d
dues aigües amb els ves
ssants vers le
es façanes principals.
p
Als
s baixos hi hha unes petites oberturess de
ventilació
ó i a l’interiior trobem una
u
escala de pedra per la qual s’accedeix
s
a la planta d’habitatge
d
q
que
s’organittza a partir de la sala de convit, on tro
obem les portes que due
en cap a la cuuina i les cam
mbres. A la part
p
superior hi ha unes golfes
g
de red
duïdes dimen
nsions.
Del costat de llevantt cal destaca
ar la presènc ia d’una eixid
da descoberrta sostingudda per quatre
e grans arcad
des
de mig p
punt fetes de pedra poc treballada. Và
àries cabane
es i pallisses senzilles ennvolten l’edifici.
Notícies
s històriques
s
Possible
ement Can Coromina
C
fou bastit o amp
pliat durant el
e segle XVIII, coincidint aamb una èpo
oca de bonan
nça
per al ca
amp català. Durant
D
la cen
ntúria següen
nt, ben segur, s’amplià el mas pel cosstat de migdia.

Catàleg d
de béns proteggits
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Font: Catà
àleg de masies i cases rurals de
e Montagut i Oixx

Règim i tipus de sò
òl
Sòl no urbanitzable (SNU)
(
Coorden
nades UTM
X: 45684
45.98 Y: 468
81036.30
Accés
Fàcil
Estil / èp
poca
Obra popular
Estat de
e conservac
ció
Bo
Ús origiinal
Agropeccuària – Masiia
Ús actua
al
En desús
e protecció
Grau de
BCIL
Descripció
El Segue
er de Pera és
é la primera masia impo
ortant que tro
obem al camí que des dee la Vall del Bac
B porta ca
ap a
Pera i O
Oix. Està form
mada per dife
erents cosso
os d’edificis bastits
b
en differents mom ents constru
uctius. La ma
asia
pròpiame
ent dita és de
d planta recttangular i teu
ulat a dues aigües
a
amb els
e vessants vers les façanes principals.
Disposa d’uns baixo
os destinats al bestiar q
que tenen un
nes petites obertures peer garantir la
a ventilació. La
planta d’’habitatge té accés des de
d l’exterior g
gràcies a una escala de pedra. L’ediffici també té un pis supe
erior
destinat a golfes. Al costat del mas
m hi ha una
a àmplia pallissa, de dob
ble obertura qque disposa de baixos i pis.
El Seguer fou bastitt amb pedra
a del país, p
poc treballada, llevat dels carreus caantoners i dels que form
men
algunes de les obertures.
Altres ed
dificis, avui en
e ruïnes, voltaven el mass.
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Font: Catà
àleg de masies i cases rurals de
e Montagut i Oixx

Règim i tipus de sò
òl
Sòl no urbanitzable (SNU)
(
Coorden
nades UTM
X: 46527
79.14 Y: 468
83799.14
Accés
Difícil
Estil / èp
poca
Gòtic
Estat de
e conservac
ció
Mitjà
Ús origiinal
Masia
Ús actua
al
En desús
e protecció
Grau de
Incoat-B
BCIN Monument històric //
/ Resolució 0
08/07/1983 DOGC
D
07/09
9/1983
Descripció
Situada al costat del camí que mena
m
a Santt Aniol d’Agu
uja des de Talaixà
T
i passsant pel saltt de la Núvia
a, a
mig falda
ar de la serra
a de Talaixà,, permet con
ntemplar i vig
gilar tota la va
all de riu.
La Querra és un gran
n casal de planta
p
rectan
ngular i teulat a dues aigües amb elss vessants vers
v
les façan
nes
principalls. Està form
mada per dife
erents cossoss, bastits durrant els segles XVIII-XIX
X. L’accés al mas es realitza
pel costa
at de tramun
ntana, amb un pas molt e
estret i fàcilm
ment defensable, entre el mas i la pallissa grossa.. La
porta principal, feta de
d grans carrreus tallats, té gravat a la llinda el nom del proppietari i l’any d’alguna de les
remodela
acions. L’intterior es tro
oba distribuïtt a partir de
e la gran sa
ala de convvit. Un dels elements més
m
destacab
bles de l’estrructura arquitectònica só
ón les grans sales subterrànies, ambb arcs de volta apuntada
a, la
funció de
els quals dessconeixem, tot
t i que podrrien ser pres
sons.
Fou el m
mas més imp
portant de Talaixà
T
i les rodalies i, malgrat
m
que no conservi elements de
efensius, per la
seva esttructura podrria haver esta
at un casal fo
ortificat.
A la banda de ponen
nt de la casa hi ha una ca
apella sense culte.

Catàleg d
de béns proteggits
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Font: Catà
àleg de masies i cases rurals de
e Montagut i Oixx

Règim i tipus de sò
òl
Sòl no urbanitzable (SNU)
(
Coorden
nades UTM
X: 46169
95.26 Y: 468
86286.00
Accés
Difícil
Estil / èp
poca
Obra popular
Estat de
e conservac
ció
Dolent
Ús origiinal
Agropeccuària – Corral
al
Ús actua
En desús
e protecció
Grau de
BCIL
Descripció
El corrall de Mas Mitjà és la prim
mera constru
ucció remarc
cable que trobem al cam
mí que des del refugi de
e la
Figuera porta a la Vall de Mo
onars. Ram
món Sala en
n diu: “el co
orral del maas Mitjà, ed
difici certam
ment
d roure dig ne de contemplar, destin
nat a aixopluugar el bestia
ar. I, un xic més
m
impressiionant, amb un embigat de
avall, el mas Mitjà prròpiament diit, el qual, m algrat el seu
u actual esfondrament, coonserva forç
ça vestigis de
e la
seva pre
etèrita puixan
nça”.
El corrall del Mas Mitjà és una co
onstrucció d e planta rectangular que
e antigamentt havia estat coberta perr un
ampli teu
ulat de dues aigües, amb
b els vessan
nts vers les fa
açanes princ
cipals, sostinngut per tres fileres de pillars
rectangu
ulars realitza
ats amb pedra del país poc treballada. Actualment el corra l de Mas Mitjà està del tot
abandon
nat.

Catàleg d
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Font: Catà
àleg de masies i cases rurals de
e Montagut i Oixx

Règim i tipus de sò
òl
Sòl no urbanitzable (SNU)
(
Coorden
nades UTM
X: 46616
60.98 Y: 467
75903.23
Accés
Fàcil
Estil / èp
poca
Obra popular
e conservac
ció
Estat de
Bo
Ús origiinal
Agropeccuària – Masiia
al
Ús actua
Agropeccuària – Masiia
Grau de
e protecció
BCIL
Descripció
També é
és coneguda
a per la gentt del país am
mb el nom de
d Can Ferru
ussola. És dee planta rectangular i té
é un
ampli teulat a dues aigües amb
b els vessantts vers les façanes
f
laterrals. Cal desstacar la faç
çana de migd
dia,
amb tres grans arccs de mig punt
p
als baixxos, que su
ustenten l’eix
xida del prim
mer pis al qual
q
s’acced
deix
mitjança
ant alguna de
e les tres ob
bertures recttangulars que presenta. A les golfess també hi ha
h tres finesttres
conforma
ades per arccs de mig pu
unt. Els murss de Can Bolós estan em
mblanquinatss llevat dels carreus visib
bles
de les ca
antonades i les
l obertures
s. Fa poc, el mas ha esta
at objecte d’u
una acurada restauració.
Al seu co
ostat hi ha una àmplia pa
allissa de doss pisos amb teulat a dues aigües.

Catàleg d
de béns proteggits

Pla d’Orde
enació Urbaníística Municippal – Montagu
ut i Oix

Masia de Can Agus
stí

[3
32]

27a

Font: Catà
àleg de masies i cases rurals de
e Montagut i Oixx

Règim i tipus de sò
òl
Sòl no urbanitzable (SNU)
(
Coorden
nades UTM
X: 46811
10.62 Y: 468
83632.54
Accés
VTT
Estil / èp
poca
Obra popular
Estat de
e conservac
ció
Bo
Ús origiinal
Agropeccuària – Masiia
al
Ús actua
Agropeccuària – Masiia
Grau de
e protecció
Incoat-B
BCIN Monument històric //
/ Resolució 0
08/07/1983 DOGC
D
07/09
9/1983
Descripció
Gran casal format per dos cosso
os de planta
a rectangularr amb teulats
s a dues aiggües i els ve
essants vers les
façanes principals. Està
E
situat al fons de la va
all de Riu, als peus del cimal del Basssegoda.
Disposa de baixos, planta
ors. La façana principal està orientadda a llevant, lloc on hi ha
p
i dos pisos superio
a la
porta d’a
accés que mena
m
directament a la p lanta. Els ba
aixos són ac
ccessibles dees de la faç
çana de migd
dia.
Volten el mas nombrroses cabane
es i pallissess d’una sola planta, estructura rectan gular i teulatt a dues aigü
ües.
Can Gustí va ser bastit
b
amb carreus
c
poc treballats, exceptuant
e
els
e emprats per fer els cantoners i les
oberture
es.
Es veuen clarament dues èpoque
es de constrrucció, una del segle XIV o XV i l’altraa del segle XVIII.
X
Notícies
s històriques
s
En un do
ocument de l’any 1044 conservat
c
a ll’arxiu de Sa
ant Joan de les
l Abadessses s’esmentta “I limita l’a
alou
susdit a orient amb el
e coll de Fajja i amb el T
Treu, a migdia
a amb la serrra d’Entrepeeres, a ponen
nt amb el terrme
de Sade
ernes i amb
b la riera de
e Sant Anioll i a tramun
ntana amb la
a vil·la de R
Riu”. Ramon
n Sala i Narrcís
Puigdeva
all creuen qu
ue la vil·la de
e Rius és el p
precedent de
e l’actual mas
sia de can G
Gustí o Agusttí.

Catàleg d
de béns proteggits

Casa de
e la Plana de
e Riu

Pla d’Orde
enació Urbaníística Municippal – Montagu
ut i Oix

[3
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28a
a

Font: Catà
àleg de masies i cases rurals de
e Montagut i Oixx

Règim i tipus de sò
òl
Sòl no urbanitzable (SNU)
(
Coorden
nades UTM
X: 46758
85.24 Y: 468
83428.30
Accés
VTT
Estil / èp
poca
Obra popular
e conservac
ció
Estat de
Bo
Ús origiinal
Agropeccuària – Masiia
Ús actua
al
Agropeccuària – Masiia
Grau de
e protecció
BCIL
Descripció
Casa sittuada al fon
ns de la Vall de Riu, prropera a la gran masia de Can Guustí o Agustí, és de pla
anta
rectangu
ular i ampli te
eulat a dues aigües amb
b els vessantts vers les façanes princiipals. Dispos
sa d’uns baixxos,
destinatss al bestiar, als
a quals s’a
accedeix pel costat de po
onent; també
é hi ha un priimer pis, amb ingrés dire
ecte
des de l’’exterior i less golfes.
La Plana
a de Riu va ésser
é
bastida
a amb pedra poc treballa
ada del país llevat dels caantoners. Les obertures són
s
rectangu
ulars i moltess d’elles tene
en un petit arrc de descàrrrega. Al costat del mas hhi ha una bonica pallissa
a de
teulat a d
dos vessantss que dispos
sa de baixos i pis.
Notícies
s històriques
s
Fa uns quants anyss es va resttaurar la ca
asa, fent tote
es les teulad
des noves i reformant-s
se els interio
ors.
Actualme
ent hi viuen els darrers estadants
e
de la Masó de Talaixà.

Catàleg d
de béns proteggits

Pla d’Orde
enació Urbaníística Municippal – Montagu
ut i Oix

Fàbrica als peus de
el cingle bas
sàltic de Cas
stellfollit

[3
34]

29a
a

Font: Grup
p INCA, activos y obras

Règim i tipus de sò
òl
Sòl urbà
à consolidat (SUC)
(
nades UTM
Coorden
X: 46340
04.02 Y: 467
74518.62
Accés
Fàcil
Estil / èp
poca
Obra popular
e conservac
ció
Estat de
Bo
Ús origiinal
Industria
al – Fàbrica
Ús actua
al
Industria
al - Fàbrica
Grau de
e protecció
BCIL
Descripció
Fàbrica situada al co
ostat del riu Fluvià, als p
peus del cing
gle basàltic de
d Castellfolllit de la Roc
ca. És de pla
anta
rectangu
ular i nombro
osos cossos afegits en d iverses direc
ccions. Els te
eulats tenen els vessants
s a dues aigü
ües
fets amb
b teulades i plaques de fibrociment.
f
Aquest cos central dispo
osa de baixoos, dos pisos i golfes i està
e
at per dues torres (angles nord-est i nord-oest)) de teulats a quatre aiggües, disposa
emmarca
ants de baixxos,
tres piso
os i golfes. Els murs va
aren ésser a
aixecats amb
b pedra bas
sàltica del paaís i morter, remarcant les
oberture
es que es tro
oben en gran
n nombre, re
epartides perr les façanes
s. A trenta m
metres aigüe
es amunt es pot
veure l’à
àmplia resclo
osa i els con
nductes i ca
analitzacions que menen
n el líquid finns els edificiis. Darreram
ment
s’han fett diverses refformes i amp
pliacions, con
nservant la tipologia prim
mitiva.

Catàleg d
de béns proteggits

Pont Tre
encat

Pla d’Orde
enació Urbaníística Municippal – Montagu
ut i Oix

[3
35]

30a

Font: Grup
p INCA, activos y obras

Règim i tipus de sò
òl
Sòl no urbanitzable (SNU)
(
Coorden
nades UTM
X: 46453
36.38 Y: 467
74462.47
Accés
Fàcil
Estil / èp
poca
Medieva
al
Estat de
e conservac
ció
Bo
Ús origiinal
Espais d
de comunicacció – Pont
al
Ús actua
En desús
Grau de
e protecció
BCIL.
Situat dins la zona d’afecció de l’’A-26.

Descripció
El Pont T
Trencat o Po
ont de Caste
ellfollit de la R
Roca es trob
ba ubicat a un
u quilòmetree aigües ava
all de l’esmen
ntat
poble. C
Cal tenir en co
ompte que en
e l’aspecte a
administratiu
u pertany al municipi
m
de M
Montagut de
e Fluvià. Avui, el
monume
ent, es troba enrunat. Aba
ans de l’aigu
uat del 18 d’o
octubre de 19
977 disposavva de tres arrcades: duess de
laterals petites i la gran arcada
a central de
e punt rodó.. Eren visibles dos sobbreeixidors situats al cosstat
esquerre
e de l’arc cen
ntral, i així mateix
m
les arre
encades dels arcs dels dos
d que un ddia ocupaven
n els basame
ents
de les piilastres, que per la seva perfecció tèccnica fan pensar en un origen
o
romà. Segons els historiadors,, “el
pont tren
ncat”, formavva part de la
a via romana
a que travess
sava la Garrrotxa des deel Coll de Ca
apsacosta fin
ns a
Besalú. Naturalmentt, el pont, am
mb el temps va sofrir mo
oltes modifica
acions i el qque en resta dempeus de
e la
seva esttructura pot datar-se
d
entrre el segles X
XIV i XV. Fin
ns fa uns deu anys es crreu que la de
estrucció de les
arcades del costat dret del pont va
v ser portad
da a terme pels
p
franceso
os. Gràcies a uns docume
ents existentts a
l’Arxiu M
Municipal d’O
Olot es dedue
eix que el po
ont de Caste
ellfollit fou arrrossegat perr un aiguat pels
p
voltantss de
l’any 164
43. I, com ja
a hem dit, el dia de San
nt Lluc de l’a
any 1977 les
s aigües s’em
mportaren bona part de les
restes.

Catàleg d
de béns proteggits

Santuarri de la Mare
e de Déu de la Devesa

Pla d’Orde
enació Urbaníística Municippal – Montagu
ut i Oix
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31a

Font: Panoramio, joteno

Règim i tipus de sò
òl
Sòl no urbanitzable (SNU)
(
Coorden
nades UTM
X: 46443
30.79 Y: 467
72975.15
Accés
VTT
Estil / èp
poca
Romànicc, amb reform
mes
Estat de
e conservac
ció
Ruïna
Ús origiinal
Culte - S
Santuari
al
Ús actua
Culte - S
Santuari
e protecció
Grau de
BCIL
Descripció
Santuarii situat als esstreps nord orientals
o
de l a serra de Sant
S
Julià del Mont, a la ddreta del riu Fluvià,
F
al veïïnat
dels Ang
gles. El Tem
mple té una estructura primitiva, d’època romà
ànica, que foou notablem
ment modifica
ada
b un absis semicircular
durant e
el segle XVI. Té una única nau amb
s
(amb finesttra inclosa); a la façana de
ponent h
hi ha una po
orta d’entrada
a adovellada
a, amb dos arcs
a
en gradació, així coom el campa
anar de cadirreta
que havia estat de doble
d
obertura però, actu
ualment, nom
més en resta
a una. El sa ntuari es tro
oba en molt mal
m
estat de conservació
ó.
Notícies
s històriques
s
La consa
agració solemne d’aques
st santuari e
es va realitza
ar el mes de setembre dee l’any 1540. Fins 1936 s’hi
venerava
a una talla de
d Santa Ma
aria assegud
da i amb l’Infant a la fald
da, que teniaa una obertu
ura a l’esque
ena
destinad
da a un reliqu
uiari. L’any 1939 es resta
ablí el culte al
a santuari i es
e realitzà unna nova imattge de la Verrge,
rèplica n
no gaire coinccident amb la
a desapareg
guda i que es
sculpí l’artista
a Narcís Salggueda.

Catàleg d
de béns proteggits

Pla d’Orde
enació Urbaníística Municippal – Montagu
ut i Oix

Església
a de Sant Miquel de Me
eians

[3
37]

32a
a

Font: Catà
àleg de masies i cases rurals de
e Montagut i Oixx

òl
Règim i tipus de sò
Sòl no urbanitzable (SNU)
(
Coorden
nades UTM
X: 46213
37.76 Y: 468
84843.68
Accés
Difícil
Estil / èp
poca
Romànicc
Estat de
e conservac
ció
Ruïna
Ús origiinal
Culte - E
Església
Ús actua
al
En desús
e protecció
Grau de
Incoat-B
BCIN Monument històric //
/ Resolució 0
08/07/1983 DOGC
D
07/09
9/1983
Descripció
Antiga e
església parrroquial, avui gairebé dessapareguda, coneguda també
t
amb el nom de Sant
S
Miquel de
Mitjà.
De la se
eva factura ro
omànica restten únicame
ent en peu un
ns panys de paret pràcticcament enso
orrats i diverssos
carreus q
que formen part
p del corra
al de la masiia de Meians
s.
Està ubiicada al veïn
nat de Mona
ars, just a to
ocar la masia de Meians
s, al vessantt meridional de la serra de
Monars, dins l’antic terme
t
municipal d’Oix, ag
gregat l’any 1972
1
al de Montagut
M
de F
Fluvià.
s històriques
s
Notícies
S’esmen
nta per prime
era vegada l’any
l
199, en
n una donac
ció del comte
e-bisbe Miró a l’altar de Sant Rafael de
l’església
a de Sant Vicenç
V
de Be
esalú, amb le
es següents paraules: “.... et in alio loco, scilicett in Mediano
os...
cum eccclesia quae ib
bi est fundata
a in honore ssancti Michae
elis...”.
Posteriorment al doccument citat, trobem altrres mencions
s de Sant Miquel
M
de Meeians, les quals corespon
nen
als anys 982, 1066, 1095, 1106, 1107 i 1147 .
L’església va tenir cu
ulte fins a mitjans de seg le XVII.

Catàleg d
de béns proteggits

Pla d’Orde
enació Urbaníística Municippal – Montagu
ut i Oix

Església
a de Sant Fe
eliu de Mona
ars

[3
38]

33a
a

Font: Agro
o90 SL (treballs previs al Catàle
eg de masies i ccases rurals de Montagut i Oix))

òl
Règim i tipus de sò
Sòl no urbanitzable (SNU)
(
Coorden
nades UTM
X: 46208
89.45 Y: 468
86273.16
Accés
Difícil
Estil / èp
poca
Romànicc
Estat de
e conservac
ció
Mitjà
Ús origiinal
Culte - E
Església
al
Ús actua
En desús
e protecció
Grau de
Incoat-B
BCIN Monument històric //
/ Resolució 0
08/07/1983 DOGC
D
07/09
9/1983
Descripció
Construccció romànicca dels segle
es XI i XII, d
d’una sola nau
n
amb voltta de canó aapuntada. L’’absis carratt és
trapezoïd
dal, preromà
ànic. A migd
dia, l’edifici presenta un
na cornisa i la porta d’eentrada d’arrc de mig punt
p
recolzat damunt una
a simple corn
nisa, amb llin
nda llisa. A ponent
p
hi ha una finestra i el campanar d’espadan
nya
de doble
e obertura. Al
A costat nord
d hi ha una co
ornisa i una sagristia, afe
egida en tem
mps més avan
nçats.
El temple apareix do
ocumentat pe
er primer co p l’any 1064
4, sota l'advo
ocació de Saant Sebastià,, que és el nom
n
amb que
e es coneix l’’església pop
pularment.
Notícies
s històriques
s
Hi ha no
otícies docum
mentals des del 1064. C
Consta com a “Sancti Fellicis de Monaariis”, en una cessió feta
a el
1096 per Arnau a favor del monestir de San ta Maria de Besalú. L’an
ny 1362 ve ddocumentada
a com a “Sancti
Felicis de Monarys” i s’indica que l’església e
estava anne
exionada a la
a parròqia dee Sant Mique
el de Pera en
n el
primer te
erç del segle XVIII.
Moderna
ament ha esttat coneguda
a també com
m a Sant Sebastià.

Catàleg d
de béns proteggits

Casa i c
cabana del mas
m de l’Om
m a Monars

Pla d’Orde
enació Urbaníística Municippal – Montagu
ut i Oix
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39]

34a

Font: Catà
àleg de masies i cases rurals de
e Montagut i Oixx

Règim i tipus de sò
òl
Sòl no urbanitzable (SNU)
(
Coorden
nades UTM
X: 46233
35.85 Y: 468
86128.47
Accés
Difícil
Estil / èp
poca
Obra popular
Estat de
e conservac
ció
Mitjà
Ús origiinal
Agropeccuària – Masiia
al
Ús actua
Habitatg
ge (ocasionall)
e protecció
Grau de
BCIL
Descripció
Mas de l’Om està situat no gaire
e lluny de l’e
església de Sant
S
Feliu de
e Monars, a l’altra banda
a del rierol. Des
D
de fa uns anys, i de manera inte
ermitent, s’ha
a tornat a habitar amb la intenció de recuperar la
a vida i l’activvitat
de fa un
ns vint anys. L’edifici està
à format perr cossos bastits en èpoques diversess. La casa, pròpiament
p
d
dita,
és de pla
anta rectangular i teulat a dues aigüe
es amb els vessants vers
s les façaness laterals. De
e la planta ba
aixa
destaca l’antiga cuin
na; aquí hi ha
avia hagut un
na taula mas
ssissa – de fusta
f
de rourre, amb capa
acitat per a més
m
de vint p
persones- i un
u bonic esc
có al costat d
de la llar. Am
mbdós estris han desapaaregut malgra
at les dificulttats
que hi ha
a per accedir-hi.
El pis superior era destinat a graner,
g
dispo
osant d’àmp
plies oberture
es rectangullars. Propera
a a la casa es
conserva
a bastant se
encera, una antiga caba
ana de planta
a rectangula
ar i teulat a dues aigües
s. Als baixoss té
dues obe
ertures (una a la façana de migdia i l’’altra a tramu
untana) confformades perr arcs de mig
g punt.
El pis su
uperior, amb accés directte des de l’exxterior, té fine
estres rectan
ngulars amb llindes de fu
usta.

Catàleg d
de béns proteggits

Església
a de Sant Lllorenç d’Oix
x

Pla d’Orde
enació Urbaníística Municippal – Montagu
ut i Oix
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35a

Font: Inven
ntari del Patrimo
oni Arquitectònic (J. Contijoch)

Règim i tipus de sò
òl
Sòl urbà
à consolidat (SUC)
(
nades UTM
Coorden
X: 46124
48.12 Y: 468
80225.19
Accés
Fàcil
Estil / èp
poca
Romànicc
Estat de
e conservac
ció
Bo
Ús origiinal
Culte - E
Església
Ús actua
al
Culte - E
Església
Grau de
e protecció
BCIL
Descripció
És una construcció
ó romànica dels segless X-XII, que
e va ser sobrealçada een èpoques posteriors per
necessittats d’ordre defensiu.
d
D’u
una sola nau amb volta de canó apun
ntada, té un aabsis semicirrcular a lleva
ant.
A migjorrn hi ha una cornisa, due
es finestres i la porta d’e
entrada -oberta de nou l’aany 1977 am
mb motiu de les
obres de
e restauració
ó portades a terme per la
a Diputació de
d Girona- am
mb arcuacionns però de llum rectangu
ular.
La seva porta, de fusta
f
clavete
ejada, no éss la pròpia sinó
s
que perrtanyia a l’essglésia de Santa
S
Maria de
Castellar de la Munttanya. A mig
gdia, també ttrobem quatre carteles alineades
a
quue en temps passats havvien
sostingu
ut una galilea
a romànica.
El campa
anar d’espad
danya de doble obertura,, ara converttit en una torre, s’assentaa sobre la faç
çana oest.
Situada a la façana de
d migdia, la
a portalada p resenta dive
ersos arcs en
n degradació i un timpà llis.
L’absis u
ubicat a lleva
ant és semic
circular i fou sobrealçat en
e època posterior a la rromànica am
mb un clar se
entit
defensiu
u. Presenta fris de dents de serra tren
ncat per mèn
nsules ornam
mentades, coornisa i fines
stra central amb
a
dos arcss en degrada
ació.
La pica baptismal co
onservada a l’interior dell temple, és d’època rom
mànica. Té foorma d’olla, i presenta un
nes
característiques senzzilles sense cap tipus d’o
ornamentació
ó.
L’escut d
d’armes de la
a noble família de Barute
ell, es conserrva a l’interio
or del temple .
Notícies
s històriques
s
La notíciia documental més antiga que tenim és de l’any 937
9 esmenta
ant el templee com el de “Sancti Laure
entii
de Evo”. La toponímia passà a co
onvertir-se p
posteriorment en “Evol” (1
1017), “Uxo” (1213) i “Ux
xio” (1362).
A mitjans del segle XVIII,
X
amb ocasió
o
d’una visita pastoral a Oix, el Bisbe de Giirona, Baltas
sar de Baste
ero i
Leó, ordenà que es destruís la trrona de pedrra existent i es canviés per
p una de fuusta i, també
é, va fer desttruir
un relleu
u molt indece
ent que hi havia al presbi teri, seguram
ment una rep
presentació dd’Adam i Eva
a.

Catàleg d
de béns proteggits

Pla d’Orde
enació Urbaníística Municippal – Montagu
ut i Oix

Santuarri de la Mare
e de Déu dell Cós

[4
41]

36a

Font: Inven
ntari del Patrimo
oni Arquitectònic (J. Contijoch)

Règim i tipus de sò
òl
Sòl no urbanitzable (SNU)
(
Coorden
nades UTM
X: 46481
16.38 Y: 467
75688.74
Accés
Fàcil
Estil / èp
poca
Obra popular
Estat de
e conservac
ció
Bo
Ús origiinal
Culte - S
Santuari
al
Ús actua
Culte - S
Santuari
Grau de
e protecció
18/11/1983 DOGC
Incoat-B
BCIN Monument històric //
/ Resolució 1
D
01/08
8/1984
Descripció
Nostra ssenyora del Cós es trob
ba situat en el mateix es
spai on s’as
ssentava el ccastell de Montagut,
M
a 603
6
metres d
d’altitud. De l’estructura feudal
f
noméss resten frag
gments de muralles
m
i unaa de les torre
es, que s’utilitza
com a po
ou i cisterna. El temple és
é d’una sola
a nau amb ab
bsis semicirc
cular orientatt a l’est. Sem
mbla que aqu
uest
absis ess construí ap
profitant una antiga torre circular de la fortalesa. L’ingrés, a ttravés d’una porxada, ess fa
per la faççana de pon
nent.
Notícies
s històriques
s
La Mare
e de Déu del Cós està sittuat al mateixx espai on s’assentava
s
el
e castell de Montagut, a 603m d’altittud.
Els docu
uments diuen
n que l’any 1119
1
Ermesssendis de Ba
as va testar a Udalard, eesdevenimen
nt que fa pen
nsar
si no devvia ser la cap
pella de la fo
ortalesa med ieval.
Fins el 1
1936 s’hi va venerar una
a imatge rom
mànica de la segona meitat del seglee XIII. L’actual és una cò
òpia
feta a pa
artir duna foto
ografia, obra
a de l’esculto
or olotí Salgueda, decorad
da per Joaquuim Marsillac
c.

Catàleg d
de béns proteggits

Pla d’Orde
enació Urbaníística Municippal – Montagu
ut i Oix

La Sala
a de Santa Bàrbara
B
de Pruneres
P
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37a

Font: Catà
àleg de masies i cases rurals de
e Montagut i Oixx

Règim i tipus de sò
òl
Sòl no urbanitzable (SNU)
(
Coorden
nades UTM
X: 46359
98.36 Y: 468
81008.55
Accés
Fàcil
Estil / èp
poca
Obra popular
Estat de
e conservac
ció
Bo
Ús origiinal
Agropeccuària - Masia
a
al
Ús actua
Agropeccuària – Masiia
Grau de
e protecció
Incoat-B
BCIN Monument històric //
/ Resolució 0
08/07/1983 DOGC
D
07/09
9/1983
Descripció
Edifici civil situat al vessant nord de la mu
untanya de Santa
S
Bàrba
ara de Pruneeres, access
sible des de
e la
carretera
a de Castellffollit de la Ro
oca a Oix, km
m 7 i escaig, mitjançant una pista foreestal d’uns 5 km.
Edifici co
obert de teulat a dues vessants, amb
b molts afegitts a la constrrucció primitivva.

Catàleg d
de béns proteggits

Pla d’Orde
enació Urbaníística Municippal – Montagu
ut i Oix

Esglésiia de Sant Martí
M
de Tala
aixà

[4
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38a

Font: Pano
oramio, perefp

Règim i tipus de sò
òl
Sòl no urbanitzable (SNU)
(
Coorden
nades UTM
X: 46483
30.24 Y: 468
83526.58
Accés
Difícil
Estil / èp
poca
Barroc
e conservac
ció
Estat de
Bo
Ús origiinal
Culte - E
Església
al
Ús actua
En desús
e protecció
Grau de
Incoat-B
BCIN Monument històric //
/ Resolució 0
08/07/1983 DOGC
D
07/09
9/1983
Descripció
L’església de Sant Martí
M
de Tala
aixà es va co
onstruir en època
è
barroca sobre unaa església an
nterior, és d’u
una
sola nau
u, amb capellles laterals, l’absis
l
encarrat a nord i la
a porta a migdia.
A la faça
ana, damunt la porta d’entrada, hi ha
a una petita capelleta,
c
arra buida, i méés amunt un
n ull de bou que
q
dóna llum
m a l’interior. A la banda esquerra d’a
aquesta faça
ana s’alça un campanarett acabat en piràmide.
p
L’any 20
009 s’hi van portar
p
a term
me obres de rrestauració.
s històriques
s
Notícies
De Talaiixà es tenen notícies des
s de l’any 87
72, puix que figura en el document reeferent a San
nt Aniol d’Ag
guja
com la “cel·la vocabulo Talexano
o”, topònim d
de probable procedència
a romana. L’eesglésia, bastida durant els
segles X
XVII o XVIII és,
é cronològicament, la te
ercera de les
s que s’han alçat a la zoona. De la prrimera, llevatt de
la mencció en el dip
ploma de 87
72, no n’hi h
ha cap resta
a. De la segona, noméés queda la pica baptism
mal
romànica
a, decorada amb arquets
s cecs i enca
abida en una
a de les pare
ets laterals deel temple ac
ctual. Sant Martí
M
de Talaixxà, parròquia
a independe
ent fins al se
egle XVIII, fou adscrita a partir d’aqu est moment a Sant Llore
enç
d’Oix.

Catàleg d
de béns proteggits

Pla d’Orde
enació Urbaníística Municippal – Montagu
ut i Oix

Masia de la Masó de Talaixà

[4
44]

39a

Font: Catà
àleg de masies i cases rurals de
e Montagut i Oixx

Règim i tipus de sò
òl
Sòl no urbanitzable (SNU)
(
Coorden
nades UTM
X: 46477
71.70 Y: 468
83498.54
Accés
Difícil
Estil / èp
poca
Obra popular
Estat de
e conservac
ció
Dolent
Ús origiinal
Agropeccuària – Masiia
al
Ús actua
En desús
e protecció
Grau de
BCIL
Descripció
L’antiga casa de la Masó
M
de Talaixà està sittuada a poca
a distància de l’església dde Sant Marrtí. És de pla
anta
rectangu
ular i teulat a dues aigüe
es amb els vvessants vers
s les façanes
s laterals. Diisposa de ba
aixos amb du
ues
portes (a
amb llindes de
d fusta) d’ac
ccés: una pe
el costat del migdia
m
i l’altra a la de llevvant; la plantta d’habitatge
e té
accés diirecte des de
e l’exterior. El
E pis superio
or estava de
estinat a golffes i graner. La Masó de
e Talaixà va ser
bastida a
amb pedra del
d país poc treballada e ncara que moltes
m
de les seves oberttures i canto
oneres en ten
nen
de molt b
ben escairats.
Unit als murs del mas
m hi havia hagut un grran corral pe
el bestiar i també té unaa bonica cabana de pla
anta
rectangu
ular amb teullat a dos ves
ssants, baixo
os i pis superrior.
Notícies
s històriques
s
La Masó
ó fou la darre
era casa habitada del pob
ble de Talaix
xà.

Catàleg d
de béns proteggits
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a romànica de Sant Martí de Torall es
Església
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40
0a

Font: UFV Estudi Torra

Règim i tipus de sò
òl
Sòl no urbanitzable (SNU)
(
Coorden
nades UTM
X: 45830
01.12 Y: 467
78967.59
Accés
Fàcil
Estil / èp
poca
Romànicc
Estat de
e conservac
ció
Bo
Ús origiinal
Culte - E
Església
al
Ús actua
Culte – E
Església
Grau de
e protecció
Incoat-B
BCIN Monument històric //
/ Resolució 0
08/07/1983 DOGC
D
07/09
9/1983
Descripció
Edifici re
eligiós que s’alça
s
a mig
gdia del Mon
ntpetit, acce
essible des d’Oix
d
pel cooll del Merce
er, o des de
e la
carretera
a de Castelllfollit de la Roca
R
a Oix, agafant, a l’esquerra, la pista foreestal que su
urt del collet de
Camporiiol (senyalitzzada).
Construccció romànicca d’una sola nau, volta
a de canó ap
puntada i po
orta a migdiaa, que cons
serva part de
e la
ferramen
nta i el forre
ellat romànic
c. L’absis é
és a llevant, semicircula
ar i té cornissa amb fris sostingut amb
a
elementss geomètricss. Per sobre d’aquesta e
encara s’hi veu
v la cobertta de llosa m
mig amagada
a per les teu
ules
actuals. Té finestra central, prottegida per u na cornisa semicircular.
s
Tres finestrres, una a ponent
p
i duess al
migdia, proporcionen
n llum a l’intterior. La fin
nestra de l’ab
bsis, ara tap
piada, es connvertí en una fornícula que
q
conté un
na imatge moderna
m
de Sant
S
Martí. E
El mur de migdia
m
té due
es finestres, cornisa i fris sostingut per
mènsule
es sense orna
amentació.
Porta sittuada al mur de migdia i emmarcad
da per dos arcs
a
en degrradació. Cal destacar qu
ue conserva els
batents o
originals amb
b la ferramen
nta d’època rromànica aix
xí com un bo
onic forrellat aamb cap de drac.
s històriques
s
Notícies
La prime
era notícia és dels anys 1279 i 1280
0, recollida a les Ratione
es Decimarum
m Hispaniae
e, anomenan
nt-la
“ecclesia
a de Torraylles”. Consta citada el 1 362 com a “Sancti Marrtini de Thorraliis”, en ell llibre verd del
Capítol d
de Girona. Al
A llarg del s. XIV els nom
menclàtors l’e
esmenten com
m “... ecclesiia parrochialis sancti Marrtini
de Torayyes”. A finalss del s. XVI consta
c
com a dependentt de la parròq
quia d’Oix, toot i que a pa
artir de finals del
s. XVII o començame
ents del XVIII passà a de
ependre de la
a de Santa Maria
M
de Casstellar de la Muntanya.
M

Catàleg d
de béns proteggits

d Toralles
Masia de la Costa de
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41a
a

Font: Catà
àleg de masies i cases rurals de
e Montagut i Oixx

Règim i tipus de sò
òl
Sòl no urbanitzable (SNU)
(
Coorden
nades UTM
X: 45777
71.95 Y: 467
79268.31
Accés
Difícil
Estil / èp
poca
Obra popular
Estat de
e conservac
ció
Dolent
Ús origiinal
Agropeccuària – Masiia
al
Ús actua
En desús
Grau de
e protecció
BCIL
Descripció
La Costa és una grran masia del dissemina
at poble de Toralles. Es
stà formada per dos co
ossos princip
pals
d’èpoque
es constructives diferents. El cos sup
perior és de planta rectan
ngular i teulaat a dues aig
gües; l’altre cos,
c
més mod
dern, disposa de baixos i dos pisos ssuperiors, am
mb teulada a dos vessantts orientats vers
v
les façan
nes
laterals; té uns ràfe
ecs interessa
ants, ornats amb motius
s geomètrics
s. La façanaa principal es
stà orientada
a a
migdia i la porta d’ing
grés, protegiida per un po
orxo i ubicad
da entre els dos
d cossos eesmentats, està
e
adovella
ada.
A la dovella central podem
p
llegir:: “BAPTISTA
A/COSTA/1784”. Algunes
s de les oberrtures d’aque
esta façana sud
s
varen se
er realitzade
es amb carreus molt be
en tallats. Volten el mas
s diverses cconstruccions destinades a
pallissess, corts i quadres.
A uns ce
ent metres de
e la casa hi ha
h una bonicca font amb la data: “1729”.

Catàleg d
de béns proteggits
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a

Font: Goog
gle Earth – Instiitut Cartogràfic de
d Catalunya

Règim i tipus de sò
òl
Sòl no urbanitzable (SNU)
(
Coorden
nades UTM
X: 46617
76.70 Y: 468
81306.37
Accés
Difícil
Estil / èp
poca
Defensiu
u
Estat de
e conservac
ció
Ruïna
Ús origiinal
Defensiu
u - Castell
al
Ús actua
En desús
Grau de
e protecció
BCIL
Descripció
de la riera de
Situat en
n un petit pe
enya-segat a l’esquerra d
d Sant Anio
ol. Passat el pont romànic, travessatt un
estret po
ont sobre la riera, aprox
ximadament 1,5 km desp
prés es troba
a una petitaa plana. Imm
mediatament per
sobre d’aquesta i a l’esquerra, es veu u na llarga ro
oca calcària entre dos impressiona
ants tallats, on
s’aixequen les restess del castell.

Catàleg d
de béns proteggits
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a

Font: Catà
àleg de masies i cases rurals de
e Montagut i Oixx

Règim i tipus de sò
òl
Sòl no urbanitzable (SNU)
(
Coorden
nades UTM
X: 46371
18.49 Y: 467
79871.11
Accés
VTT
Estil / èp
poca
Obra popular
e conservac
ció
Estat de
Mitjà
Ús origiinal
Agropeccuària - Masia
a
Ús actua
al
Agropeccuària - Masia
a
Grau de
e protecció
BCIL
Descripció
Masia de
e planta regu
ular, de plantta baixa i doss plantes pis
s, amb coberrta a dues aiggües i parets
s de pedra vista
amb carreus ben talllats a les can
ntonades. En
n destaquen les portes fo
ormades ambb arcs carpa
anells. Al volttant
de la ma
asia hi ha divversos cobertts, de planta regular i teu
ulada a un ve
essant.

Catàleg d
de béns proteggits
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a

Font: Catà
àleg de masies i cases rurals de
e Montagut i Oixx

Règim i tipus de sò
òl
Sòl no urbanitzable (SNU)
(
Coorden
nades UTM
X: 46427
72.91 Y: 467
77116.32
Accés
Fàcil
Estil / èp
poca
Obra popular
Estat de
e conservac
ció
Bo
Ús origiinal
Agropeccuària - Masia
a
al
Ús actua
Agropeccuària - Masia
a
e protecció
Grau de
BCIL
Descripció
Conjunt format per una
u masia, ca
abanya i cob
berts adossatts a la casa. El volum ori ginari, que és
é l’habitatge
e, té
planta irrregular i cob
berta a dues
s aigües amb
b els vessan
nts vers els laterals. Dispposa de baix
xos i una pla
anta
pis, exce
epte en un dels cossos que
q disposa de dues plan
ntes pis. Les
s parets són de pedra, am
mb carreus ben
b
tallats a les cantonad
des i en algu
unes oberture
es.

Catàleg d
de béns proteggits
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Font: Catà
àleg de masies i cases rurals de
e Montagut i Oixx

Règim i tipus de sò
òl
Sòl no urbanitzable (SNU)
(
Coorden
nades UTM
X: 46434
40.57 Y: 467
75174.27
Accés
Fàcil
Estil / èp
poca
Obra popular
Estat de
e conservac
ció
Bo
Ús origiinal
Agropeccuària - Masia
a
al
Ús actua
Habitatg
ge
e protecció
Grau de
BCIL
Descripció
Conjunt format per tres
t
habitatge
es annexats de planta re
egular i cobe
erta a dues aaigües amb teula ceràmica.
Consten
n de planta baixa i dues plantes
p
pis. L
Les parets só
ón de pedra vista. Algunees obertures
s tenen llinda
a de
fusta i alltres, llinda de
d pedra. La llinda de la p
porta principa
al presenta una
u inscripcióó de l’any 17
780.

Catàleg d
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Pont de Valentí

Font: Miq
quel Garriga

Règim i tipus de sò
òl
Sòl no urbanitzable (SNU)
(
Coorden
nades UTM
X: 46625
54.88 Y: 468
81814.93
Accés
Fàcil
Estil / èp
poca
Romànicc
Estat de
e conservac
ció
Bo
Ús origiinal
Espais d
de comunicacció
Ús actua
al
Espais d
de comunicacció
Grau de
e protecció
Incoat-B
BCIN Monument històric //
/ Resolució 0
08/07/1983 DOGC
D
07/09
9/1983
Descripció
Pont me
edieval d’un sol
s arc de gra
ans dimensio
ons.
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Font: Catà
àleg de masies i cases rurals de
e Montagut i Oixx

Règim i tipus de sò
òl
Sòl no urbanitzable (SNU)
(
Coorden
nades UTM
X: 46213
37.76 Y: 468
84843.68
Accés
Difícil
Estil / èp
poca
Obra popular
e conservac
ció
Estat de
Ruïna
Ús origiinal
Agropeccuària - Masia
a
al
Ús actua
Habitatg
ge (ocasionall)
e protecció
Grau de
BCIL
Descripció
Té plantta quadrada i coberta a dues aigüess amb teula de ceràmica
a. Disposa dde planta baiixa i una pla
anta
pis, a la qual s’acce
edeix per la façana
f
sud, a través d’u
una escala de pedra. Less parets són
n de pedra amb
a
carreus ben tallats a les cantonades i les obe
ertures prese
enten llindes de fusta.

Catàleg de béns protegits
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4. CATÀLEG DE BÉNS ARQUEOLÒGICS
01b
02b
03b
04b
05b
06b
07b
08b
09b
10b

Castell d’Espasa
Cingles d’Escales – Santa Bàrbara de Pruneres
Cova d’en Jaume Puigmal
Cova de les Monges
Cova s’Espasa
Desdoblament N-260 – Camí empedrat
Església de Sant Llorenç d’Oix
Pont Trencat
Sant Miquel de Pera
Mas Puntí

A part dels jaciments arqueològics enumerats en la llista anterior –cadascun dels quals es descriu a la fitxa
corresponent-, cal destacar l’existència d’altres jaciments al municipi de Montagut i Oix, d’on procedeixen
diversos materials arqueològics, si bé se’n desconeix l’indret precís:
-

Comanegra
Cova de les Romagueres
Cova del Polvoraire

Catàleg d
de béns proteggits
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d’Espasa
Castell d

[5
54]

01b
b

Règim i tipus de sò
òl
Sòl no urbanitzable (SNU)
(
Coorden
nades UTM i altitud
X: 46618
84.00 Y: 468
81256.00 38
87m
Contextt
Terreny erm. Situat sobre un pe
etit penyasse
hi arriba des de
egat a l’esquerra de la riera de Sannt Aniol. S’h
Montagu
ut, per la carrretera local (GIP-5233) q
que porta a Sant
S
Aniol d’A
Aguja.
e jaciment
Tipus de
Lloc o ce
entre de prod
ducció, explo
otació i taller de sílex.
Varis desconegut.
Cronolo
ogia
-3000000 / -9000 Pa
aleolític
-1200 / --650 Bronze Final
Estat de
e conservac
ció
Destruït
Grau de
e protecció
BCIN: D-22-04_1949
9; BOE 5-05--1949; R-I-51
1-6064
Descripció
Passat e
el pont romà
ànic, travessat un estret pont sobre la riera, aprroximadamennt 1,5 km de
esprés es tro
oba
una petita plana. Im
mmediatamen
nt per sobre d’aquesta i a l’esquerra
a, es veu un a llarga roca
a calcària en
ntre
dos imprressionants tallats,
t
on s’a
aixequen les restes del castell.
c
Segons el Dr. Narcís Soler, el sr. Ramon Sacrest va recollir fragm
ments d’indúústria lítica en
e sílex en les
proximita
ats del caste
ell s’Espasa.
e març de 1973, el Dr. Oliva i Prat vva recollir dues destralss de
Segons el sr.Ramon
n Sala Canadell, el 25 de
bronze, e
en el program
ma de visita de l’Associa
ació Arqueolò
ògica de Giro
ona.
s històriques
s
Notícies
Segons el Dr. Narcíss Soler, Ram
mon Sacrest vva recollir fra
agments d’ind
dústria lítica en sílex en les
l proximita
ats
del caste
ell d’Espasa..
Segons Ramon Sala
a Canadell, el
e 25 de marçç de 1973, ell Dr. Oliva i Prat
P va recolllir dues destrrals de bronzze,
en el pro
ograma de viisita de l’Associació Arqu
ueològica de Girona.
Bibliogrrafia
SALA I C
CANADELL, R. / Castellffollit de la Ro
oca / Program
ma de visita de
d l’Associacció Arqueològica de Girona
a la Garrrotxa / 1973

Catàleg d
de béns proteggits
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02b
b

Règim i tipus de sò
òl
Sòl no urbanitzable (SNU)
(
Coorden
nades UTM i altitud
X: 46374
43.30 Y: 468
80677.62

670 m

Contextt
Terreny erm. Seguin
nt la carretera
a GI-5221 dirrecció Oix, la
a qual surt de la N-260 a l’altura de Castellfollit
C
de
e la
Roca, a uns 7 km de
el trencant am
mb la N-260 i a 2 km aba
ans d’arribar a Oix (Coll dde Camporiol).
Tipus de
e jaciment
Varis desconegut
Cronolo
ogia
-218 / 47
76 Romà
-1200 / --650 Bronze Final
Estat de
e conservac
ció
Descone
egut
Grau de
e protecció
APA
Descripció
A la ban
nda dreta de
e la carretera
a, hi ha un ccamí (la prim
mera part de
el qual està empedrat) que
q ens portta a
Santa Bà
àrbara de Prruneres (uns 15 minuts e
en VTT)
Els cing
gles d’Escale
es i la Serra de Santa Bàrbara de
e Pruneres són terrenys
ys calcaris eocènics.
e
Esstan
delimitatts i configura
ats per les rieres
r
de Be
eget i d’Oix. El territori, molt accideentat, és pob
blat en part per
boscos m
mediterranis de muntany
ya i pasturatg
ges.
El punt cconcret on es
e troba situa
at el jacimen t és descone
egut, ja que únicament ees coneix la seva existèn
ncia
per una fitxa feta pel Dr. Miquel Oliva, conse
ervada al Ce
entre d’Investtigacions Arqqueològiques
s de Girona, on
es mencciona la troballa de fragments cerà
àmics: hallstàtics fets a mà, romanns i mediev
vals als cing
gles
d’Escale
es / Santa Bà
àrbara de Pru
uneres, troba
ats a uns 670
0m. d’altitud..
Degut a que la zona
a mencionada és molt àm
mplia i a que
e no es menc
ciona el lloc concret de les troballes,, no
s’ha loca
alitzat el jaciiment, però cal destacarr que per l’alçada citada, no pot trobbar-se als cingles de Sa
anta
Bàrbara perquè aque
ests es trobe
en a 719 m.
Notícies
s històriques
s
L’any 19
969 el Dr. Miq
quel Oliva hi va recollir u ns fragments
s ceràmics de
d diverses èèpoques.
Bibliogrrafia
SALA I C
CANADELL, R. / Santa Bàrbara
B
de P
Pruneres / Olo
ot / 1979

Catàleg d
de béns proteggits
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Cova d’’en Jaume Puigmal
P
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03b
b

Règim i tipus de sò
òl
Sòl no urbanitzable (SNU)
(
Coorden
nades UTM i altitud
X: 46547
75.00 Y: 468
81425.00

780 m

Contextt
Terreny erm. Situat sobre un pe
enyassegat d
de reduïdes dimensions a l’esquerraa de la riera
a de Sant An
niol.
S’hi arrib
ba des de Mo
ontagut, per la carretera local (GIP-5233) que porta a Sant Anniol d’Aguja.
Tipus de
e jaciment
Cova na
atural d’habita
ació sense estructures
e
Cronolo
ogia
-1800 / --1500 Bronze
e Antic
Estat de
e conservac
ció
Regular
Grau de
e protecció
APA
Descripció
Es tracta
a d’una cova d’una única galeria de cconsiderable alçada i poc
ca profunditaat.
Jacimen
nt que ha do
onat materia
al ceràmic e
en superfície
e: una nans
sa en formaa de colze, fragments amb
a
cordons llisos, un vas de fons pla
a, una nansa
a d’apèndix de
d llengüeta i un cardium
m.
Cronològ
gicament s’a
atribueix al Brronze Antic, amb reserve
es.
Bibliogrrafia
DEL CAMPO JORDÀ
À, F. / Castells medievalss, 37 castells
s de la Garro
otxa / Figuerees / 1989

Catàleg d
de béns proteggits
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Cova de
e les Monge
es

04b
b

Règim i tipus de sò
òl
Sòl no urbanitzable (SNU)
(
Coorden
nades UTM i altitud
X: 46619
99.02 Y: 468
81542.44

400 m

Contextt
Terreny erm. Cova situada al damunt
d
del m
aris
marge dret de la Riera de Sant Anniol, en els cingles calca
eocènicss de la Serra
a de Guitarriu
u.
Tipus de
e jaciment
Cova na
atural d’habita
ació sense estructures
e
Cronolo
ogia
-900/ -65
50 Bronze Fiinal III
Estat de
e conservac
ció
Destruït
Grau de
e protecció
APA
Descripció
S’accede
eix per la carretera de Montagut (GIV
V–5231) a Sant Aniol d’A
Aguja, entre eel pont de l’H
Hort d’en Rocca i
el pont V
Valentí, a uns 400 m. del primer delss ponts esme
entats. La co
ova és d’origeen càrstic, situada al ma
arge
esquerre
e de la riera
a de Sant Aniol.
A
Forma part de la vessant S.O
O. de la Serrra de Guita
arriu. De seccció
triangula
ar que finalitzza en una vo
olta suau, am
mb l’entrada orientada a l’est. Amidaa 27 m. de llargada x 10
0 m.
d’amplad
da màxima i 14 m. d’alça
ada. Es tractta d’una cova
a d’habitació
ó d’un únic m
moment crono
ològic atribuible
a l’horitzzó cultural de
el bronze fina
al IIIB (850-7 25 a.C.), rep
presentat perr una poblaciió ramadera ben establerta.
L’ocupacció es cara
acteritza perr pertànyer a un grup de forta tradició
t
locaal davant de
e les novettats
transpirin
nenques que
e hi arriben per
p aquestess dates.
Quant a
al material re
ecuperat, destaca un co
onjunt de 3.0
013 fragments ceràmics,, del que de
estaquen vasos
sense coll diferencia
at i grans atuells
a
ovoide
es, urnes de vores exc
cavades, plaats/tapadora amb acanalats
interiors,, bols amb vora bisellada
(1 punta de fletxa i 1 pun
a i tasses carrenades. Hi ha 4 peces metàl·liques
m
nxó
de bronzze), 8 peces lítiques (6 síílex, 1 quars)), 1 punta d’a
aletes i peduncles feta soobre os.
Segons A. Toledo, hi
h ha possibilitats de l’exxistència de diferents niv
vells d’habitaació, que po
odria matitzar el
període transicional de l’edat del bronze a l’e
edat del ferro.
s històriques
s
Notícies
L’any 19
974 es va re
ealitzar una excavació
e
so
ota la direcció del Dr. Miquel Oliva. El 1978 Enrriqueta Ponss va
dirigir un
na excavació
ó en aquest in
ndret. El matterial arqueo
ològic fou des
scobert per R
Ramon Sala i Canadell.
Bibliogrrafia
TOLEDO
O, A. / La covva de les Mo
onges. Un ha
abitacle de l’E
Edat de l Bro
onze / Cypseela / Girona / 1982 / IV
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Règim i tipus de sò
òl
Sòl no urbanitzable (SNU)
(
Coorden
nades UTM i altitud
X: 46592
25.70 Y: 468
80926.78

360 m

Contextt
Terreny erm. Cova d’origen
d
càrsttic enmig de l penyassegat del marge
e dret de la R
Riera d’Oix, a uns 100 m.. de
l’aiguaba
arreig de la riera d’Oix i la de Sant Aniol, en ells darrers co
ontraforts ca lcaris de la serra de Sa
anta
Bàrbara de Pruneress.
Tipus de
e jaciment
Cova na
atural
Cronolo
ogia
-3500 / --2200 Neolític Mig-Recen
nt / Neolític F
Final
Estat de
e conservac
ció
Dolent
e protecció
Grau de
APA
Descripció
És possible veure-la
a des del cam
mí que vorejja el riu Llierrca. Amb enttrada de form
ma triangula
ar, oberta al bell
mig del ccingle, orienttada cap a l’est. Consta d’una sala de
d petites dim
mensions am
mb el sòl irreg
gular, al finall de
la qual u
una gatera i un
u passadís porten a una
a altra sala. La
L cova amid
da uns 43 m.. de llargada
a.
El jaciment arqueolò
ògic queda situat
s
a l’enttrada, el pas
ssadís i la primera
p
sala,, la resta de
e la cova co
onté
únicame
ent nivells pa
aleontològics
s, on es va rrecuperar bo
ona part de l’esquelet d’uuna pantera (Felis panth
hera
pardus L
L. fossilis). El jaciment co
onsta de 6 niivells, dels quals els dos primers sónn arqueològic
cs, el nivell 4 és
paleonto
ològic i els nivells
n
3, el 5 i el 6 són estèrils. Es tracta d’una
a cova d’utiliització incertta, culturalm
ment
atribuïble
e al Neolític Mitjà i Final.
S’han re
ecuperat un total
t
de 800 fragments d
de ceràmica feta a mà de
d pasta neggrosa, mal cu
uita i que co
onté
molt de quars com a desgraixan
nt. La majoria
a d’aquests fragments
f
es
stan engalvaats en la sev
va cara interiior i
la part e
externa és de
d pasta marró molt fina
a i ben allisa
ada. Els frag
gments pertaanyen a 6 o 7 grans vasos
cilíndricss i esfèrics, amb
a
o sense coll, amb na
anses de cin
nta impreses a la seva voora, els quals
s presenten una
u
base rod
dona.
s històriques
s
Notícies
El 1973 la cova va ser
s visitada i prospeccio
onada per prrimer cop pe
el Grup d’Es peleologia d’Olot,
d
els qu
uals
van reco
ollir ceràmica
a en superfície. El 1975 la
a cova va se
er excavada per
p l’esmentaat Grup.
Bibliogrrafia
de
SALA I CANADELL, R. / Castellfollit de la Roca / Prog
grama de la visita de l’A
Associació Arqueològica
A
Girona a la Garrotxa / 1973
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Règim i tipus de sò
òl
Sòl no urbanitzable (SNU)
(
Coorden
nades UTM i altitud
X: 46502
25.00 Y: 467
74725.00

247 m

Contextt
El tram d
de via es troba situat a to
ocar de la N--260, poc ab
bans d’agafarr el desviameent que porta
a a Montagu
ut, a
la banda
a dreta de la carretera. Es
s troba cobe
erta per la nova carretera (desdoblam
ment) que li passa per sob
bre.
Tipus de
e jaciment
Obra pública via
Cronolo
ogia
-218 / 17
789 Romà / Modern
M
Estat de
e conservac
ció
Regular
Grau de
e protecció
APA. Prrotecció vige
ent segons consta a l’In
nventari del Patrimoni Arquelògic
A
dde la Direcc
ció General del
Patrimon
ni Cultural.
Descripció
Al llarg d
de diversos sondejos
s
i ex
xcavacions d
duts a terme
e s’ha pogut seguir un boon tram d’aquest antic ca
amí
que va des del po
ont Trencat fins a tocarr el trencan
nt que porta
a a Montaguut. Durant les tasques de
eral del traç
çat de la N-2
260 s’ha pog
gut localitzar un nou traam d’aquesta
a via. Es tra
acta
desbrosssament gene
d’una ob
bra d’enginye
eria formada per una pare
et de conten
nció exterior de
d la via, un contrafort i un
u enllosat, que
q
travessa
a d’est a oest un petit torrrent. El mur de contenció està fet am
mb blocs de mida mitjana, de tendèn
ncia
rectangu
ular i units en
n sec. Perpe
endicular a a
aquesta pare
et existeix un altre param
ment una mic
ca atalussat que
q
actua de
e contrafort. La calçada està formad
da per un empedrat
e
de lloses, ambb una ampla
ada conserva
ada
d’uns 3 m i una llarg
gària de 5,5 m. Uns 4 m més cap a l’est d’aques
sta paret, s’hha identificatt una altra re
esta
estructurral. Es tracta
anta circularr, construïda
a d’una estru
uctura de pla
a amb carreuus de formes
s rectangula
ars i
units am
mb morter de
e calç. A uns
s 100 m d’aq
quest tram excavat
e
es va realitzar u n sondeig amb màquina
a. A
una proffunditat d’1,7
70 m es va documentarr el que hau
uria estat la darrera filadda (situada sobre
s
el terre
eny
natural) d’un mur de
e contenció de la via. E
Es va poder seguir al lla
arg de 6 m. Es tractava
a d’un mur que
q
mesuravva 70 cm. d’a
ample, forma
at per pedre s de tamany
y mitjà interc
calades aproxximadamentt cada 3 m amb
a
blocs de
e tamany més gran, tots ells
e sense esscairar i sense estar lliga
ats amb cap mena de mo
orter. Finalm
ment
es va exxcavar un da
arrer tram d’a
aquest mate ix camí, 200
0 m més ava
all en direccióó a Castellfo
ollit de la Rocca i
molt aprrop del pont Trencat. En
n aquest tram
m es podia observar al llarg de 10 m el mur de
e contenció del
camí.
Notícies
s històriques
s
de l’existènccia del mur de
Pel que fa al tram més
m proper al pont Trenca
at, es tenia coneixement
c
d contenció
ó, ja
que es trrobava al peu del camí. Quan
Q
es va p
portar el gas natural a Olot, el gasoduucte hi va pa
assar a prop..
Bibliogrrafia
BUSQUE
ETS, C.; FRE
EIXA, M. / La
a intervenció
ó a la Via del Capsacosta
a / Revista dee Girona / Giirona / 1995
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Esglésiia de Sant Llorenç
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d’Oix
x
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Règim i tipus de sò
òl
Sòl urbà
à consolidat (SUC)
(
nades UTM i altitud
Coorden
X: 46124
48.03 Y: 468
80225.90

413
4

Contextt
Zona urb
bana. En el nucli
n
històric del poble d’O
Oix, a l’interior del massíís de l’Alta G
Garrotxa.
e jaciment
Tipus de
Edifici re
eligiós esgléssia
Cronolo
ogia
1150 / 12
230 Medieva
al Consolidac
ció Corona d
d’Aragó
Estat de
e conservac
ció
Excel·len
nt
Grau de
e protecció
APA
Descripció
L’església parroquial de Sant Llo
orenç d’Oix e
es troba al nu
ucli històric del
d poble d’O
Oix, a l’interio
or del massíss de
l’Alta Ga
arrotxa.
Es tracta
a d’un temple romànic del segle XII,, de planta molt
m senzilla, d’una sola nau coberta
a amb una vo
olta
a i capçat a llevant amb un absis semicircularr. La porta d’accés
apuntada
d
es trroba al mur de migdia, i a
l’exteriorr, a la part su
uperior dels murs, hi desstaca la presè
ència d’una cornisa
c
que assenyala l’a
arrencada de
e la
volta.
968 es va rebaixar el niv
vell del terra al voltant de
e la pica bap
ptismal del teemple, que es
e trobava sota
s
L’any 19
l’escala d’accés al cor
c (avui dia enderrocat)). Durant aquests treballls es va podder documen
ntar el sòcol de
pedres q
que feia de basament
b
a la pica; i en tre les terres
s extretes es
s pogueren rrecuperar alg
guns fragme
ents
de ceràmica. Aquests materialls foren ing
gressats en dipòsit al Museu
M
Arquueològic de Sant Pere de
Galligants, a Girona, els inventa
aris del qual ressenyen la presència de diversoss fragments de
d ceràmica
a de
reflexos metàl·lics i dos fragme
ents de cerà
àmica vidrad
da, tot plegat, poc signifficatiu i, sen
ns dubte, d’u
una
cronolog
gia molt poste
erior a la con
nstrucció del temple.
Bibliogrrafia
BARGAL
LLÓ I CHAVES, E. / Sant Llorenç d’O
Oix / Cataluny
ya romànica / Barcelona / IV. La Garrrotxa / 1990

Catàleg d
de béns proteggits

Pla d’Orde
enació Urbaníística Municippal – Montagu
ut i Oix

Pont Trrencat

[6
61]

08b

Règim i tipus de sò
òl
Sòl no urbanitzable (SNU)
(
Coorden
nades UTM i altitud
X: 46449
92.00 Y: 467
74410.00 327m
Contextt
Terreny erm. Situat a tocar de la
a N-260, po c abans d’ag
gafar el trencant que poorta a Montagut, a la ban
nda
dreta de la carretera, en direcció al barri delss Angles.
Tipus de
e jaciment
Obra pública pont
Cronolo
ogia
789 Medievval Baixa Eda
1230 / 17
at Mitjana / M
Modern
Estat de
e conservac
ció
Regular
Grau de
e protecció
APA.
Situat dins la zona d’afecció de l’’A-26.
Descripció
A tocar d
d’un dels pilo
ons que sostenen el viad ucte en direc
cció cap als Túnels de M
Montros.
El pont ttrencat són le
es restes d’u
un pont que p
permetia trav
vessar el riu Llierca poc més avall de
e Castellfollitt de
la Roca.. La única pa
art que es conserva actu
ualment es troba
t
a la rib
ba dreta del riu formant un angle i amb
a
uns 13m
m. de constru
ucció paral·le
els al curs de
el mateix. A la riba esque
erra hi ha el pas que enc
cara rep el nom
n
de Pontt trencat. Hiistòricament aquest pon
nt estaria directament relacionat
r
am
mb un tram
m de la via del
Capsaco
osta, amb un
na perduració
ó en la mate
eixa que ana
ava de Caste
ellfollit de la Roca a Olott en un mom
ment
més tard
dà. Sembla que hauria estat const ruït vers el segle XIII i destruït durrant la retira
ada de l’exè
èrcit
francès ll’any 1659.
La intervvenció duta a terme dura
ant les obres de desdoble
ement de l’an
ntiga N-260 l’any 2001 està
e
relaciona
ada
amb una
a altra interve
enció anterio
or, de 1999 e
en el tram de
e via que es va documenntar entre la urbanització
ó La
Cometa i el riu Fluvvià. Amb aqu
uesta nova intervenció es
e pretenia aprofundir een el coneixe
ement d’aqu
uest
antic cam
mí i de passa
ada repassar la història d
del Pont tren
ncat. Tot i que inicialmentt no quedava
a afectat per les
obres de
el desdoblem
ment es va decidir
d
fer un
n seguiment arqueològic juntament aamb un sond
deig en el ca
amí
d’accés al pont a fi de
d datar la construcció
c
o reforma d’a
aquesta zona
a, i un altre a tocar del primer
p
arc sittuat
sota la ra
ampa d’accé
és al pont, arrran de la de cisió de restaurar-lo. Aqu
uests sondejjos varen aportar la segü
üent
informacció:
-

S
Sondeig 1: Situat
S
a l’inic
ci de la ramp
pa d’accés al
a pont, tenia com a finallitat documentar l’existèn
ncia
d
de més paviment de la via romana, alguna refo
orma i si fos així, veure ccom funcion
nava el camíí en
a
aquesta zon
na abans i després.
d
Es va fer un so
ondeig de 4 x 4m. en qquè es van recuperar du
ues
ffilades latera
als exteriors esquerres de
el pont col·lo
ocades una a sobre de l’aaltra, i la pres
sència d’un mur
m
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de pedra de 2,20m. de llarg per 70 cm. d’amplada, perpendicular a la rampa i adossat a una
d’aquestes dues filades, efectuant una funció de contrafort a mode de reforma. No es localitzà cap
resta de pavimentació de la via romana.
-

Sondeig 2: Situat a tocar el primer arc, sota la rampa d’accés al pont. Tenia la finalitat de
documentar si la rampa d’accés era contemporània a la construccció del pont. Sondeig de 50 cm.
d’ample per 2,90m. de llargada i 60 cm. de profunditat, per poder excavar les fonamentacions del
pont, donant com resultat que la rampa d’accés al pont es troba cimentada directament sobre
argiles i còdols de totes mides aportats per una riuada i que, degut a la nul·la aparició d’estrats
arqueològics amb materials ni enderrocs peribles no s’ha pogut constatar si la rampa discorria en el
mateix sentit del pont, ni si hagués canviat posteriorment formant un angle recte a causa d’una
riuada que destruiria el camí en questió.

Les conclusions extretes d’aquests sondejos és que el Pont Trencat ha estat afectat al llarg del temps per
diverses avingudes o riuades que n’han modificat la seva forma. Sobre una d’elles es va assentar la
plataforma d’accés al pont, i sobre l’altra es va dur a terme una reforma o remodelació de la mateixa
plataforma. Aquests fets estan avalats per la mateixa estructura del pont, amb una remodelació a l’arcada
més gran conservada avui dia, on s’entreveu l’arrencament d’un arc més antic per sota de l’arc que funciona
avui en dia.
Bibliografia
CASAS, J. / La xarxa viària romana a les comarques de Girona. Assaig metodològic / Revista del Col·legi
Univeristari de Girona / Girona / Vol. 1 / 1981 / 1
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Règim i tipus de sò
òl
Sòl no urbanitzable (SNU)
(
Coorden
nades UTM i altitud
X: 45845
52.00 Y: 46
681662.00

795 m

Contextt
Terreny erm. Seguin
nt la carretera
a GI-5231 dirrecció Oix, la
a qual surt de la N-260 a l’altura de Castellfollit
C
de
e la
Roca, a 9 km del tren
ncall amb la N-260 s’arrib
ba a Oix.
Tipus de
e jaciment
A l’aire llliure
Cronolo
ogia
Descone
eguda
Estat de
e conservac
ció
Descone
egut
Grau de
e protecció
APA
Descripció
Per arrib
bar a Sant Miquel
M
de Perra cal seguirr la carretera
a local nova que
q surt d’O
Oix en direcció a Beget i que
q
enllaça a
aquesta part de l’Alta Garrotxa amb e
el Ripollès.
Segons el Sr. Ramon
n Sala i Canadell, va reccollir fragmen
nts de dolia, al
a costat del camí que va
a a Salarsa.
Bibliogrrafia
OLIVA, M. / Activida
ades de la Comisaría
C
Prrovincial de Excavacione
es Arqueológgicas de Ge
erona en 195
53 /
AIEG / vvol. VIII / 1953
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Règim i tipus de sò
òl
Sòl no urbanitzable (SNU)
(
Coorden
nades UTM i altitud
X: 46580
05.52 Y: 46
675261.30

284 m

Contextt
Terreny erm. Situat a la carreterra GIP-5233 direcció Montagut, la qu
ual surt de laa A-26, a uns
s 900 m. aba
ans
d’arribarr a Montagut (al trencant del Mas Pun
ntí).
e jaciment
Tipus de
Lloc o ce
entre de prod
ducció i explo
otació ceram
mista
Cronolo
ogia
Des de M
Medieval Baiixa Edat Mitjana a Medie
eval Baixa Ed
dat Mitjana (1400 / 14922)

