
Benvolguts i Benvolgudes,

Enguany recuperem el format de la nostra estimada Festa Major amb un ventall d’actes 
que desitgem poder compartir amb tots i cadascun de vosaltres. Agrair a totes les 
persones i entitats que col·laboren en la organització de totes les activitats que es duen a 
terme al llarg de l’any la seva motivació, compromís i participació desinteressada. Agrair 
també l’esforç i dedicació que hi posen els nois de la brigada municipal perquè tot estigui 
a punt i en ordre quan toca i en tot moment. 

Al món passen coses .... i a Sant Pau també. I més que en passaran !!

- Comencem amb les obres de reconeixement dels espais de contacte amb el riu Ter:
·Adequació del Ps. Costabona, que ha d’esdevenir la connexió -entre St. Pau i 
Camprodon- de la Ruta Ciclista del Ter en el tram urbà al llarg del carrer Costabona, 
resseguint el perfil del riu fins a la C-38.
·Habilitació del camí de Can Brandia per posar en valor el pou de glaç i els estreps 
de l’antic pont del Callís.
·Rehabilitació de la Font del Tell, emblemàtica per tots nosaltres i històricament la 
més freqüentada, ja reformada el 1933.

L’arranjament d’aquests espais de contacte amb el riu Ter ens permetrà millorar l’experièn-
cia dels visitants i garantirà la cohesió i la qualitat de vida de tots nosaltres, amb una clara 
voluntat de millora de la mobilitat sostenible, la recuperació de camins i l’accés al nostre 
patrimoni cultural potenciant els atractius dels espais naturals i facilitant l’accés als 
espais fluvials del riu Ter.

- Continuarem amb la reurbanització de la plaça Generalitat, creant un espai públic en 
plataforma única, sense desnivells per permetre’n l’accessibilitat, alhora que es segreguen 
els aparcaments de vehicles en un espai lateral al costat sud, donant lloc a la configuració 
d’un espai central de qualitat envoltat d’arbres, ben confortable i més segur. També es 
preveu la renovació de tots els serveis i subministraments del subsol i la supressió de les 
línies aèries i els seus encreuaments.

2 al 5 de setembre de 2022

- Seguirem amb la renovació del carrer Guàrdia, que té com objectiu la reforma dels ferms 
i acabats de l’espai públic, tots els serveis i subministraments i també la dotació de major 
presència de l’edifici de l’Ajuntament, continuant amb els mateixos criteris de construcció 
de la plaça Generalitat amb la creació d’un carrer de plataforma única, eliminant les 
barreres urbanístiques, que preveu la pacificació i una mobilitat suau i sostenible entre 
vianants i vehicles.

Són tres nous projectes engrescadors que aviat veuran la llum. Aprofitem l’avinentesa per 
agrair a l’equip de serveis tècnics d’aquest Consistori la dedicació i implicació en la 
redacció dels projectes i felicitar-los per la feina ben feta. Aquest esforç s’ha vist 
recompensat amb l’atorgament de subvencions pel seu finançament. Hem aconseguit el 
suport econòmic de Fons de la Unió Europea (FEDER i Next Generation), de la Generalitat 
de Catalunya (PUOSC) i de la Diputació de Girona.

Som conscients que els canvis costen i les obres molesten, però un cop enllestides 
gaudirem d’uns espais i serveis públics renovats, de qualitat i de més comoditat, 
totalment accessibles, amb major seguretat, molt confortables, amb afany conciliador 
entre vianants i vehicles, ben integrats i respectuosos amb l’entorn, amb un intent 
d’integrar i potenciar el nostre patrimoni cultural i natural, en especial el nostre riu Ter com 
a eix vertebrador i acostar-los al ciutadà.

Som un poble acollidor, inclusiu i transversal, obert a totes les propostes i que totes hi 
tinguin cabuda. Volem que tothom s’hi senti bé, a gust i hi trobi el seu propi espai i encaix.
Us animo doncs, a deixar les cabòries de banda, animar-vos a sortir al carrer, omplir les 
places i participar i gaudir de les activitats que s’han preparat amb molta il·lusió per a 
petits i grans. El nostre desig és compartir l’alegria de la festa amb tots i cadascun de 
vosaltres.

Moltes gràcies a tots i a totes per la vostra confiança, implicació i comprensió, seguim a 
la vostra disposició.
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La Comissió de Festes us desitja una
BONA FESTA MAJOR 2022

ORGANITZA:

Ajuntament 
Sant Pau de Segúries

COL·LABOREN:



us desitja 
molt bona

festa major!

****



La farga, com ja tots sabem, és el taller del ferrer, el lloc on s'escalfa i es treballa el metall em-
prant l'art de la forja, per tal de deformar-lo, en calent o en fred, mitjançant la utilització d'una 
eina d'impacte (martell, martinet, martell-piló) i d'un suport (enclusa, matriu, etc.)

Rebien especialment el nom de farga o ferreria aquells llocs on s'obtenia i es treballava el ferro 
per reducció directa de la mena de ferro. Farga també designa el fornal o fogó on s'escalfen els 
metalls per tal de forjar-los. Segons infornacio aprop del poble hi ha un terreny que encara es 
coneix com “el clot del ferro”. S’obtenia d’aquest terreny el ferro necessari per les ferreries de 
Sant Pau? No oblidem pero les mines de Rocabruna, ja utilitzades, diuen, pels romans i el no 
menys famós Camí del Ferro, al Ripollès. 
En el desenvolupament de la nostra societat, és notòria la importància dels ferrers. Gràcies a 
ells la feina del camp es feu mes fàcil amb l’arada, la pala, el rastell, etc. i els nobles, o senyors 
del llocs, tingueren les seves armadures, els seus cascs, les espases i, els cavalls, les ferradures.

A Sant Pau no teniem ferreries i la gent era obligada a anar a Sant Joan de les Abadesses, fins 
que un abat d’aquest lloc, propietari també de San Pau, es va dignar a aconseguir aquest favor 
i les primeres notícies d´una ferreria a Sant Pau de Segúries les tenim el 20 de juliol de 1241, 
quan Ramon de la Bisbal, abat del monestir de Sant Joan de les Abadesses estableix a Ferrer, 
fill de Guillem de Cortadés, de Llaers, la farga de San Pau de Segúries (Santi Pauli de Segu-
ries) pel preu de 10 sous malgaresos, amb les condicions següents: que tingui aquesta farga 
ben proveïda amb les eines necessàries, que tots el homes i dones del districte i parròquia de 
Segúries, puguin utilitzar aquesta farga, tant de dia com de nit, per fer noves eines pel treball 

Les Ferreries de Sant Pau 
de Segúries



o perque les arreglin; que faci residència contínua a 
la vila de Segúries i que vigili que ningú utilitzi cap 
altra farga, sota pena de pagar una multa amb sous 
de Barcelona. A canvi de tot això, Ferrer rep de l´abat 
la facultat d´utilitzar el bosc de Beví per a fer carbó i, 
si té descendència legítima, podrà establir una nova 
farga depenent de la seva. A canvi de tot això, Ferrer 
ha de pagar el preu estipulat, pagador al dia de Pasqua 
(Doc. 1)

Després, és a dir, molt més modernament, ja trobem 
altres ferreries a Sant Pau. Al carrer Major, almenys 
n’hi havia una situada en dit carrer, numero 15, (foto 
1) molt modernitzada pero conservant el baixos com 
eren a l’època dels ferrers i que, a més a més, conserva 
una inscripció que diu :

   PERA SPIG.UL
   ER MEF

És a dir “Pera Espiguler /(me fecit) em 
va fer.” (Foto 2)
Més tard hi havia una altra ferreria, 
aquesta a la dreta de la carretera en 
direcció a Camprodon, via que ara es 
coneix com  Avinguda de la Vall. Ara 
aquesta ferreria s’ha convertit en un 
bloc modern de vivendes, (foto 3) pero 
també s’ha tingut, diguem-ne, la deli-
cadesa de conservar-li el nom de Cal 
Ferrer. D’aquesta ferreria en tenim 



uns testimonis molt valuosos. Són 
dues fotos. En una d’elles s’hi veu al 
propietari en el moment de calçar 
una vaca (Foto 4) i l’altra ens mostra 
el fill de l’amo al taller (foto 5).

Francesc d’A Ferrer i Vives

Foto 1 - Antiga ferreria, Carrer Major nº 15
Foto 2 - Senyal del ferrer del carrer Major nº 15 
Foto 3 - Modern edifici en el lloc de la ferreria de l’Avinguda de la Vall 
Foto 4 - El ferrer de l’Avinguda de la Vall calçant una vaca (foto E.Clota)
Foto 5 - El fill del ferrer de l’Avinguda de la Vall al taller. (foto E. Clota)
Doc. 1 - Diplomatari del monestir de Sant Joan de les Abadesses (995-1273). Edició i Estudi a cura de Joan Ferrer i Goday.  
              Barcelona 2009  



Tel. 972747314 - Av. de la Vall, 12
17864 Sant Pau de Segúries

Pol. Ind. El Mariner
Av. del Carburo, 6



Ja fa molts anys que estic investigant algunes famílies de les que en sóc descendent, una d’elles és la família 
Serrat Callís que va ser la propietària durant segles del mas Callís i els masos a ell agregats, de Sant Pau 
de Segúries.  

Seguidament, sense 
entrar en l’origen, 
la procedència o al-
tres aspectes de la 
història d’aquesta 
família que encara 
segueixo estudiant, 
publico per primera 
vegada el seu arbre 
genealògic correspo-
nent a la línia tron-
cal, elaborat íntegra-
ment per mi, a partir 
del nou establiment 
del mas Callís fet per 
Bonifaci Sayola, pro-

curador de l’abat Agullana el 6/2/1581 a favor de Guillem Serrat i Callís (vegeu: Arxiu del Monestir de 
Sant Joan de les Abadesses -AMSJA-. Capbreu de Sant Pau de Segúries, 1675), i fins l’any 1884, quan la 
família Serrat-Callís es va vendre tot el patrimoni que tenia a Sant Pau de Segúries a la família Brandia, 

Família Serrat-Callís, de Sant Pau de
Segúries-Mas Callís: Arbre genealògic

Autor: Gerard Soler i Perramon, advocat.



de Camprodon, com ja va anticipar l’amic Francesc d’Assís Ferrer Vives (1) en el seu article publicat l’any 
passat a l’anterior programa de la Festa Major.  

Alhora, faig una ampliació de l’arbre amb una de les dues línies/branques de les quals descendeixo. Així 
mateix, he intercalat en el text unes breus notes que tenen relació amb alguns dels membres de la famí-
lia Serrat-Callís. A més a més, un fet històric relacionat amb dos retaules de l’antiga església parroquial 
realitzats per Josep Cortada, un escultor de prestigi, i que considero molt interessant per informació de 
tothom i, com veurem, hi va intervenir en Pau Serrat-Callís que forma part d’aquest arbre genealògic. 

Per acabar, cal significar que també se’n troben referències a l’Estudi històric de Sant Pau de Segúries a finals 
del segle XVII (2).
 

- ARBRE GENEALÒGIC -

I.- Guillem Serrat, casat amb Angelina (filiació desconeguda).
Guillem Serrat, pagès, mort el 18/5/1600 a Sant Pau de Segúries, enterrat en lo vas dels seus avantpassats. 

II.- Onofre Serrat (conegut per Nofre), casat amb Lluïsa de Vilamala, de les Encies, el 1580.  
Lluïsa de Vilamala, era filla de Pere de Vilamala i de Vilamala, donzell, i néta d’Anna de Vilamala, de 
les Encies, i de Bartomeu de Vilamala i de Vilamala Calm, militis i cavaller, de Sant Esteve d’en Bas, i 
procurador general en l’abadia de Sant  Joan de les Abadesses (3).
Es desconeix la filiació de la seva mare.
Capítols matrimonials: 18/1/1580 al Casal Mas Coromina, de Sant Pau de Segúries, davant Joan Ferrer, 
notari d’Olot.
En aquests capítols matrimonials intervé, per una part, Guillem Serrat, pagès, senyor útil i propietari del 
mas Callís, i altres masos a ell agregats, honors i possessions, i Onofre, fill seu, i d’Angelina.
A Onofre, el seu pare Guillem li fa donació dels tots els béns per després del seu òbit.
Per l’altre, Janot de Vilamala, donzell de les Encies, resident a Sant Joan de les Abadesses, com a germà 
de Lluïsa i, a la vegada, hereu de la família Vilamala per absència dels seus dos progenitors. 
També hi va prendre part el seu oncle Jerònim de Vilamala, canonge i cambrer del monestir de Sant Joan 
de les Abadesses.



Se sap que el pare de Lluïsa ja havia mort.
Lluïsa, quan es van atorgar els capítols matrimonials, era vídua 
del difunt Pere Avanti/Guillamet, pagès de Sant Joan de les Aba-
desses, veïnat de Comafreda.

III.- Joan Pau Serrat de Vilamala, casat amb Elisabet Pons, 
de Llaés/Llaers, l’1/9/1605 a Sant Pau de Segúries.

IV.- Francesc Serrat i Pons àlies Puigdemunt, casat amb 
Margarida Pujol, el 12/2/1632 a Sant Pau de Segúries.

V.- Joan Pau Serrat-Callís i Pujol (conegut per Pau), casat 
amb Anna Maria Xarlas i Ferrer-Noguer, el 8/9/1655 a Llanars.
Pau, era propietari del mas Callís i de vuit masos a aquest 
agregats (2).

VI.- Guillem Serrat-Callís Xarlas, casat amb Cecília Serrat-Mariner i Rigat, el 14/2/1684 
a Camprodon.
Capítols matrimonials: 14/2/1684 al mas Mariner, davant Benet Blanc, notari de Camprodon.
Cecília, era filla de Pere Joan Serrat-Mariner, propietari del mas Mariner, i Anna Maria Rigat Pujol-Car-
les, de Tregurà (abans casada en primeres núpcies amb Joan Morera, pagès de Setcases).

VII.- Pau Serrat-Callís i Serrat-Mariner, casat amb Francesca Bertran i Sitjar, d’Espinavell, el 
1709/1710 aproximadament.

Fills de Pau Serrat-Callís i Serrat-Mariner amb Francesca Bertran i Sitjar:

Cecília (Sant Pau de Segúries, 4/4/1711, Maria, Cecília, Joana, padrins, Cosme Bertran, de Santa 

Cecília de Molló, i Cecília Callís -Serrat Mariner, àvia-, vídua de la parròquia), Josep (Sant Pau de Se-

gúries, 18/10/1712, Josep, Pau, padrins, Josep Bertran, fadrí, pagès, de Santa Cecília de Molló, i Fran-

cesca Pujol, de Sant Pere i Sant Feliu de Rocabruna), Francesc (Sant Pau de Segúries, 22/10/1714, 

BLASÓ FAMÍLIA VILAMALA



Francesc, Cosme, Pau, padrins, Francesc Callís, llicenciat, i Maria Bertran i Callís, tots de la present 

parròquia), Teresa (Sant Pau de Segúries, 26/10/1716, Teresa, Cecília, Francesca, padrins, Ignasi 

Bertran, de Santa Maria de Camprodon, i Teresa Callís, donzella), Caterina (Sant Pau de Segúries, 

17/4/1718, Caterina, Francesca, Cecília, padrins, Josep Pujol, pagès de Sant Feliu de Rocabruna, i Ca-

terina Freixa, de Santa Cecília de Molló).

Francesca, es va casar amb Joan Folcrà i Verdaguer, hereu i propietari del mas Folcrà, de Sant Joan de las 

Abadesses, el 29/2/1740 a Santa Magdalena de Parella.

Els casaments dels altres tres germans és concretan en els ordinals i afegit que segueixen més endavant. 

Teresa, va ser l’única filla que va romandre soltera.

Francesca Bertran i Sitjar, un cop vídua de Pau Serrat-Callís (mort el 1718), es va casar amb Josep Serra-

dell i Casals, ciutadà honrat de Barcelona, de Sant Llorenç de Campdevànol.

APUNT HISTÒRIC: 

El rector de la parròquia era Mn. Francesc Aymerich que com a tal era l’obrer major de l’obra de l’església. Els obrers 
eran Pau Callís i Josep Ferrer i Noguer, pagesos de la parròquia, els quals van convenir amb l’escultor Josep Cortada, 
aleshores resident a la vila d’Olot, la construcció del retaule de l’altar major i el de la Mare de Déu del Roser.
El 28 de març de 1704, a casa del notari Jaume Oliveres, d’Olot, el rector i els obrers de la parròquia de Sant Pau de 
Segúries, d’una banda, i l’escultor Josep Cortada de l’altre, van concretar la finalitat i les estipulacions del contracte, 
essent-ne testimonis Patllari Blanch, escrivà d’Olot, i Joan Miquel Aulina, pagès de Sant Martí de Capsec...
Tot aixó l’escultor ho havia de tenir llest dins el termini de tres anys i el rector i els obrers prometeren de pagar-li 300 
lliures de moneda barcelonesa, procedents dels béns de l’obra de la parròquia, d’aquesta manera: deu dobles d’or des de 
aquel moment fins a la propera festa de Sant Lluc (18 d’octubre) i després cada any, el mateix dia, deu dobles d’or fins 
a deixar pagada íntegrament la quantitat esmentada, amb el benentés que el darrer pagament seria de deu dobles d’or i 
tres lliures… (4).
Malauradament, aquests retaules ja no hi són. 

VIII.- Josep Serrat-Callís i Bertran, hereu, casat amb Maria Verdaguer i Bosch, pubilla i propietaria 
del mas Verdaguer, el 7/3/1734 a Sant Joan de les Abadesses.



Capítols matrimonials: 27/2/1734, Anton Isalguer, notari de Sant Joan de les Abadesses. 
Tots els fills del matrimoni van morir.

IX.- Francesc Serrat-Callís i Bertran, Dr. en Dret Civil, germà de l’anterior al qui va succeir, casat 
en primeres núpcies amb Francesca Casteys i Bassols, d’Olot, el 14/4/1745 a Olot.
Capítols matrimonials: 19/2/1746, Miquel Oliveres, notari d’Olot.
I en segones núpcies amb Gerònima Arqués i Fillol, d’Olot, el 21/7/1786 a Olot.
Francesc, va ser batlle reial d’Olot (5), i Assessor i Jutge Ordinari de tota la Baronia de Santa Pau, elegit i 
nomenat pel Molt Il.lustre Marquès de Moja -Josep de Copons i Oms, IV marquès de Moja- (vegeu: es-
criptura de requeriment, entre altres, de data 28/5/1787, davant Pau Casabona i Queralt, notari d’Olot, 
Manual 1787, codi 1500, foli 129).
Francesc, va morir a Olot el 10/10/1799 a l’edat de 85 anys.

X.- Albert Serrat-Callís i Casteys, Dr. en Drets, advocat, casat amb Ignàsia Bastons i Anglada, 
d’Olot, el 15/8/1787 a Olot.
Capítols matrimonials: 30/7/1787, Pau Casabona i Queralt, i Esteve Sayol, notaris d’Olot.
El mateix any que es va casar Ignàsia, el seu pare, Lluís Bastons i Morató, estava considerat el major co-
merciant i fabricant de gènere de punt que existia a la vila d’Olot i, sens dubte, el botiguer i comerciant 
més ric que hi havia en aquells moments a la vila (6). 

XI.- Maria Serrat-Callís i Bastons, filla única dels anteriors, casada amb Antoni Guixeres i Ballell, 
propietari de Sant Miquel de Campmajor, el 5/1/1805 a Olot.
Capítols matrimonials:  5/1/1805, Baudilio de Morales i Clapera, notari d’Olot.

XII.- Joan Guixeres i Serrat-Callís, solter, propietari de Sant Miquel de Campmajor.
Joan Guixeres i Serrat-Callís, es va vendre el mas Callís amb tots els seus agregats en data 4/4/1884. 

A continuació, com ja he dit abans, i per raons d’espai, afegeixo només una de les dues línies/branques de les 
quals descendeixo, concretament, la de Cecília Serrat-Callís i Bertran, filla gran de l’hereu Pau Serrat-Callís 
i Serrat-Mariner, casat amb Francesca Bertran i Sitjar, seguint l’ordinal generacional corresponent: 



VIII.- Cecília Serrat-Callís i Bertran, casada en primeres núpcies amb Nicolau Serra del Bosch i 
Escubós, de Begudà, propietari del masos Serra del Bosch i Escubós.
Capítols matrimonials: 4/7/1730, Jaume Oliveres, notari d’Olot.
I en segones núpcies amb Joan Badia i Plantalech, de Sant Vicenç del Sallent, l’1/9/1735 a Sant Vicenç 
del Sallent, propietari del mas Badia.
Capítols matrimonials: 15/6/1735, Ignasi Masbernat, notari d’Olot.

IX.- Teresa Badia i Serrat-Callís, casada amb Ramon Burcet i Subirana, propietari del mas Burcet, 
d’Espinavell, el 9/6/1761 a la capella del veïnat d’Espinavell.

APUNT HISTÒRIC: 

Ramon Burset i Puig, fou abat del Reial Monestir de Santes Creus en dos quatriennis: 1756-1760 i 1768-1772. 
Natural d’Espinavell, va ser visitador del monestir de Sant Daniel de Girona. Va ser el darrer abat que va ocupar dues 
vegades l’abadiat de Santes Creus (7).
Ítem: Altres abats d’aquesta centúria (segle XVIII) foren: …Ramon Burset i Puig, natural d’Espinavell, 1756, que 
també maresqué d’ésser reelegit dotze anys després (8).
Aquest abat va aconseguir, després de reunir-se amb el rei espanyol, que fos anul.lat un nou impost que gravava els béns 
inmobles religiosos, beneficiant així als monestirs de tot l’estat.

Ramon Burcet i Puig, abat (Espinavell, 4/6/1713, Josep Burset, padrí, i Francesca Galceran i Puig, pa-
drina), era oncle de Ramon Burcet i Subirana, i germà del pare d’aquest, Josep Burcet i Puig, l’hereu del 
mas Burcet.

X.- Llorenç Sala i Brugats, propietari del mas Sala, d’Escales (Oix), casat amb Escolàstica Burcet i 
Badia, d’Espinavell.
Capítols matrimonials: 15/10/1787, Benet Anton Concs, notari d’Olot.

XI.- Pere Sala i Burcet, propietari del mas Sala, d’Escales (Oix), casat amb Anna Maria Frigola i Sans, 
de Maià de Montcal, filla de l’hereu del mas Frigola, i de la pubilla del mas Sans de la mateixa població.
Capítols matrimonials: 19/7/1819, Abdó Julià i Boy, notari de Besalú.



XII.- Sebastià Sala i Frigola, casat amb Magdalena Tresserra i Sagués, de Camprodon, el 12/1/1857 
a Camprodon.
Capítols matrimonials: 2/1/1857, Ramon de Traver, notari de Camprodon.

XIII.- Patllari Sala i Tresserra, primogènit de la Casa Sala, de Camprodon, casat amb Teresa Mar-
cer i Vilarrasa, de Llanars, l’11/12/1884 a Camprodon.
Capítols matrimonials: 7/12/1884, Francisco Torrens y Boit, notari de Camprodon.

XIV.- Mercè Sala i Marcer, de Camprodon, casada amb Francesc d’Assís Perramon i Vergés, de Sant 
Pau de Segúries, el 9/6/1910 a Sant Miquel de Cavallera.
Van atorgar capítols matrimonials a Camprodon.
Mercè, va ser la primera filla dels anteriors. Va estudiar magisteri.

XV.- Maria Perramon i Sala, casada amb Josep Soler i Palmerola, de Sant Joan de les Abadesses, 
l’1/6/1955 a Sant Pau de Segúries.

XVI.- Gerard Soler i Perramon, solter, advocat a Barcelona. 

FONTS DOCUMENTALS

Arxiu del Monestir de Sant Joan de les Abadesses (AMSJA).

Arxiu Comarcal de la Garrotxa (ACG): Fons notarials d’Olot i Besalù.

Arxiu Comarcal de la Cerdanya (ACCE): Fons notarials de Camprodon i Sant Joan de les Abadesses.

Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (ABEV): Llibres parroquials de Camprodon, Llaés/Llaers, Llanars, Molló i Sant 

Pau de Segúries.

Arxiu Comarcal del Ripollès (ACRI): Llibres parroquials de Sant Joan de les Abadesses.

Arxiu Diocesà de Girona i Biblioteca diocesana del seminari de Girona (ADG): Llibres parroquials d’Olot.

Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA): Plets civils.



BIBLIOGRAFIA

(1)  Francesc d’Assís Ferrer i Vives. Breu historia d’un mas: El Callís. Programa Festa Major de Sant Pau de Segúries, 
2021. Pàgines sense numerar.
(2)  Montserrat Freixa Galceran. Seguriliis, 1675. Estudi històric de Sant Pau de Segúries a finals del segle XVII. AN-
NALS 2017-2019-CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS DEL RIPOLLÈS. RIPOLL, OCTUBRE 2020. Pàg. 169.  
(3)  Joan Fort i Olivella. L’arxiu del monestir i la canònica de Sant Joan de les Abadesses en passar a la corona. Inventari 
de l’abat Miquel d’Agullana, de data 27/4/1583, davant Francesc Ferrer, notari reial de Sant Feliu de Guixols, substitut 
de Benet Reig, notari públic de Girona. VIII ASSEMBLEA D’ESTUDIS SOBRE EL COMTAT DE BESALÚ. Núm. 
8 (1996). Pàg. 172. 
(4)  Josep Murlà i Giralt. Els retaules de l’altar major i del Roser, de Josep Cortada, per a l’església parroquial de Sant 
Pau de Segúries. ANNALS DE L’INSTITUT D’ESTUDIS GIRONINS Volum LVIII - Any 2017. Pàgs. 251 a 260.
(5)  Miquel Puig. El govern de la cosa pública. L’Ajuntament d’Olot i els seus homes,de 1760 a 1793. ANNALS DEL 
PATRONAT. Pàg. 85.
(6)  Miquel Puig. El govern de la cosa pública. L’Ajuntament d’Olot i els seus homes,de 1760 a 1793. ANNALS DEL 
PATRONAT. Pàgs. 69, 70, 71, 84 i 88.
(7)  Ezequiel Gort i Juanpere. Abaciologi de Santes Creus des de la fundació de Santa Maria de Valldaura (1150) fins a 
la definitiva exclaustració de (1835). Any 1997. Pàgs. 217 i 218.

(8)  El Monestir de Santes Creus.Vuit segles d’història i d’exemplaritat. Santes Creus, 1987. Pàg. 71. 



Joan Marcé

Llenyes

Av. del Carbur, 11 (Ctra. C-38)
Sant Pau de Segúries

606 622 478
Obert els dissabtes tot el dia

Llenyes Joan Marcé, 
més de 60 anys al vostre servei.

Som llenyataires per tradició 
familiar, i treballem amb les

millors llenyes d’alzina, roure 
i faig. Distribuïm els nostres

productes a totes les 
comarques veïnes durant tot 

l’any, amb l’objectiu que 
sigui ben seca, de la millor 

qualitat.

A llenyes Joan Marcé us oferim 
l’art de fer la llenya bona.

c/ Guàrdia, 4
Tel. 972 74 71 19
17864 Sant Pau de Segúries
(Girona)



LA RAL GRUES S.L.
Pol. Ind. El Mariner - Av. del Carburo, 5
17864 Sant Pau de Segúries.
Tel i Fax: 972 74 72 14
mail: serveis@laral.e.telefonica.net

 

DISTRIBUCIONS JEFROIL, S.L.
Pol. Ind. El Mariner - Av. del Carburo, 5
17864 SANT PAU DE SEGÚRIES
Tel. 972 747 026
Mòb. 616 334 976 (Quico)

608 047 665 (Josep)
E-mail: distribucions@jefroil.es

Plaça de la Generalitat, 5 · 17864 St. Pau de Segúries
Tel. 972 74 73 39

carnsiqueviures@casabatlle.cat · www.casabatlle.cat

Carnisseria i Xarcuteria
Tradició Artesanal

Tot fet a casa



Des de 1952

Especialitat en Pa de Pagès, 
Coques i Brioixeria

Pl. Generalitat, 2 - Tel. 972 747 013
SANT PAU DE SEGÚRIES (Girona)

CUIT AMB LLENYA

Mas Can Barramba - Tels. 972 74 71 18 - 972 74 72 29
17864 Sant Pau de Segúries (Gi) - elrebostsantpau@gmail.com



Excavacions, Àrids, Obres i Serveis
Avinguda de la Vall, 23 - 17864 Sant Pau de Segúries

Tel. 972 74 05 94 - 646 97 63 86

MG 2020 S.L 



Av. de la Vall, 25
17864 Sant Pau de Segúries

Tel. i Fax 972 74 70 67
Tel. part. 972 74 11 15 - Mòbil: 626 32 82 12

Habitacions
Cafeteria

Botiga

615 896 886

Pol. Ind. El Mariner - c/ Carburu, 10
Tel. 972 740 236

17864 SANT PAU DE SEGÚRIES (Girona)
mcgradefajol@gmail.com





moncanut
serrallers

Som especialistes en:
Serralleria de ferro i acer inox
Tancaments i control solar
Vidres
Portes i automatismes
Estructures metàl.liques

Truca’ns, t’assessorarem
i et farem pressupost, sense compromís.

C. Mestre Andreu, 17
17860 Sant Joan de les Abadesses

info@moncanut.com972 720 141



C/ Pere Rovira, 8
Sant Joan de les Abadesses
Tel./Fax: 972 72 01 32
rellotgeria@gmail.com
www.relojyjoya.com



Pol. Ind. La Coromina del Bac, 2  -  Tel. 872 202 533
Esmorzars, menú diari, Carta i pollastres a l’ast!!!

Horari: De dimecres a diumenge de 7 a 18h

C. Berenguer Arnau, 3 - Tel. 972 720 146
17860 SANT JOAN DE LES ABADESSES

Flors
“El Pont Vell”

Floristeria
“L’art amb flors”

ELS PAGESOS
RESTAURANT

AGROBOTIGA

Tel. 972 720 420 / 617 220 236
elspagesos222@hotmail.com 

Ctra. N-260, km. 104 ·
17860 Sant Joan de les Abadesses



17867 CAMPRODON

Tel. 972 740 871  Mòbil 629 031 582
17867 CAMPRODON



Benvolguts i Benvolgudes,

Enguany recuperem el format de la nostra estimada Festa Major amb un ventall d’actes 
que desitgem poder compartir amb tots i cadascun de vosaltres. Agrair a totes les 
persones i entitats que col·laboren en la organització de totes les activitats que es duen a 
terme al llarg de l’any la seva motivació, compromís i participació desinteressada. Agrair 
també l’esforç i dedicació que hi posen els nois de la brigada municipal perquè tot estigui 
a punt i en ordre quan toca i en tot moment. 

Al món passen coses .... i a Sant Pau també. I més que en passaran !!

- Comencem amb les obres de reconeixement dels espais de contacte amb el riu Ter:
·Adequació del Ps. Costabona, que ha d’esdevenir la connexió -entre St. Pau i 
Camprodon- de la Ruta Ciclista del Ter en el tram urbà al llarg del carrer Costabona, 
resseguint el perfil del riu fins a la C-38.
·Habilitació del camí de Can Brandia per posar en valor el pou de glaç i els estreps 
de l’antic pont del Callís.
·Rehabilitació de la Font del Tell, emblemàtica per tots nosaltres i històricament la 
més freqüentada, ja reformada el 1933.

L’arranjament d’aquests espais de contacte amb el riu Ter ens permetrà millorar l’experièn-
cia dels visitants i garantirà la cohesió i la qualitat de vida de tots nosaltres, amb una clara 
voluntat de millora de la mobilitat sostenible, la recuperació de camins i l’accés al nostre 
patrimoni cultural potenciant els atractius dels espais naturals i facilitant l’accés als 
espais fluvials del riu Ter.

- Continuarem amb la reurbanització de la plaça Generalitat, creant un espai públic en 
plataforma única, sense desnivells per permetre’n l’accessibilitat, alhora que es segreguen 
els aparcaments de vehicles en un espai lateral al costat sud, donant lloc a la configuració 
d’un espai central de qualitat envoltat d’arbres, ben confortable i més segur. També es 
preveu la renovació de tots els serveis i subministraments del subsol i la supressió de les 
línies aèries i els seus encreuaments.

- Seguirem amb la renovació del carrer Guàrdia, que té com objectiu la reforma dels ferms 
i acabats de l’espai públic, tots els serveis i subministraments i també la dotació de major 
presència de l’edifici de l’Ajuntament, continuant amb els mateixos criteris de construcció 
de la plaça Generalitat amb la creació d’un carrer de plataforma única, eliminant les 
barreres urbanístiques, que preveu la pacificació i una mobilitat suau i sostenible entre 
vianants i vehicles.

Són tres nous projectes engrescadors que aviat veuran la llum. Aprofitem l’avinentesa per 
agrair a l’equip de serveis tècnics d’aquest Consistori la dedicació i implicació en la 
redacció dels projectes i felicitar-los per la feina ben feta. Aquest esforç s’ha vist 
recompensat amb l’atorgament de subvencions pel seu finançament. Hem aconseguit el 
suport econòmic de Fons de la Unió Europea (FEDER i Next Generation), de la Generalitat 
de Catalunya (PUOSC) i de la Diputació de Girona.

Som conscients que els canvis costen i les obres molesten, però un cop enllestides 
gaudirem d’uns espais i serveis públics renovats, de qualitat i de més comoditat, 
totalment accessibles, amb major seguretat, molt confortables, amb afany conciliador 
entre vianants i vehicles, ben integrats i respectuosos amb l’entorn, amb un intent 
d’integrar i potenciar el nostre patrimoni cultural i natural, en especial el nostre riu Ter com 
a eix vertebrador i acostar-los al ciutadà.

Som un poble acollidor, inclusiu i transversal, obert a totes les propostes i que totes hi 
tinguin cabuda. Volem que tothom s’hi senti bé, a gust i hi trobi el seu propi espai i encaix.
Us animo doncs, a deixar les cabòries de banda, animar-vos a sortir al carrer, omplir les 
places i participar i gaudir de les activitats que s’han preparat amb molta il·lusió per a 
petits i grans. El nostre desig és compartir l’alegria de la festa amb tots i cadascun de 
vosaltres.

Moltes gràcies a tots i a totes per la vostra confiança, implicació i comprensió, seguim a 
la vostra disposició.

 



DIVENDRES
2 DE SETEMBRE

17:00h - DES DE L’ESGLÉSIA VELLA, LA RECTORIA,
Repicada de campanes anunciant el començament 
de la Festa.

17:30h - A LA PLAÇA GENERALITAT
Actuació infantil, a càrrec de JAUME BARRI

23:30- SORTIDA DES DEL PAVELLÓ
La Gimcana Nocturna més canyera. 
(majors de 16 anys)

19:30h - AL CENTRE CÍVIC Inauguració de les 
exposicions i Pregó de Festa Major amb en Ramón 
Casals de Can Pruna.

Seguidament, al pavelló municipal, VI edició de la Fira de 
Tastets, amb degustació de tastets i cerveses artesanes a 2,50€, 

amenitzat amb música d’ambient i a continuació Espectacle 
Musical amb Dammershow



DISSABTE
3 DE SETEMBRE

08:00h - XIV Caminada Popular
PUNT DE TROBADA I SORTIDA, PLAÇA GENERALITAT
Durada aproximada 4 hores. 
Baix nivell de dificultat. Es prega puntualitat.

09:30h -  AL PATI DE L’ESCOLA
Futbol 3 x 3 (inscripcions al mateix lloc).

12:00h - AL PAVELLÓ POLIESPORTIU
Bàsquet 3 x 3 mixt (inscripcions al mateix lloc).
En acabar, El partidàs de bàsquet femení sènior.

16:00h - A LA PLAÇA GENERALITAT
Campionat popular de botifarra, truc, parxís i 
dominó.

11:30h - A LA PLAÇA DE L’ERA
Taller de malabars i tècniques aèries (teles i trapezi) 
amb La Simultània 

16:30h - AL PATI DE L’ESCOLA
Activitat infantil sorpresa! amb el sorteig d’una 
panera. Organitza l’AMPA de l’escola Els Pinets. 

18:00h - A LA PLAÇA GENERALITAT
Sardanes amb la Cobla Rossinyolets
A partir de les 21:00h - AL PAVELLÓ MUNICIPAL
Sopar de dits de Festa Major: ½ pollastre a l’ast amb 
xips i síndria a 12€, amenitzat per en Manelic.

23:30h - AL PAVELLÓ MUNICIPAL
Festival de versions amb Band-idos i a continuació 
Animals Show Dj’s. (Hi haurà Bus de Festa, consultar horaris)
.



DIUMENGE 
4 DE SETEMBRE

11:30h - A LA PLAÇA MAJOR
La Cobla Genisenca començarà la tradicional CERCAVILA 
pels principals carrers del poble juntament amb el Gegant 
Pau i els Capgrossos de la ZER, gentilesa de l’AMPA de 
l’escola Els Pinets, per acompanyar-nos a l’Ofici Solemne de 
les 12h a l’Església Parroquial Nou Temple. 
En acabar, a la plaça Generalitat, ens oferiran 3 sardanes.

12:30h - AL POL. IND. EL MARINER
Cursa d’habilitats amb cotxe amb vermut pels participants
i premi al millor.  

17:00h - A LA PLAÇA GENERALITAT
Audició de Sardanes amb la Cobla Genisenca.

19:00h - AL PAVELLÓ MUNICIPAL
Espectacle Musical amb versions de La Trinca: 
“Alegria que és Festa Major” a càrrec de la Cobla 
Lluïsos i Cia Loropardos. 
Preu entrada: 10 € (inclou 1 pinxo).
En acabar,  Sopar de Pinxos a 2,5€

Disco Mòbil d’Envelat, amb música de totes les èpoques i 
estils. Seguidament Nit Golfa.

22:00h - AL PAVELLÓ MUNICIPAL



DILLUNS
5 DE SETEMBRE

11:00h - A L’AVINGUDA MARINER
SPLASH SLIDE tobogan gegant d’aigua de 75 metres.
Activitat oberta a tots els públics (segons normativa d’ús)
· Apte per infants a partir de 6 anys
· Cal anar amb vestit de bany o pantalons curts
· Cal baixar pel tobogan amb els flotadors que facilitarà la pròpia organització. 
  No es pot baixar amb altres flotadors.
· Cap part del cos pot tocar la superfície de lliscament.
· En el recorregut, no es pot córrer, anar de genolls, fer tombarelles, ni quedar-se parat.
  Per a un millor funcionament de l’activitat:
* No es pot fer cua per a una altra persona ni guardar la tanda.
* No està permesa l’entrada a qualsevol persona amb alguna malaltia contagiosa, ferida 
oberta o amb alguna fractura.
* No es poden entrar begudes, menjar ni objectes punxeguts i perillosos.
* No està permesa l’entrada a persones que estiguin sota la influència de l’alcohol o les drogues.

14:00h - AL PAVELLÓ MUNICIPAL
Dinar popular de germanor.
A partir de les 17:00h Inflable Pilota Boja.
Seguidament, Cercavila i Ball de la Maniera amb 
Xaranga Dammer per acabar a la plaça Generalitat amb la 
Festa de l’Escuma.

21:00h - DES DEL PATI DE LES ESCOLES
Castell de focs artificials a càrrec de Pirotècnia Igual.

22:30h - AL CENTRE CÍVIC EL MOLÍ
Nit de Teatre amb l’espectacle “Per llogar-hi cadires” 
amb l’Agrupació Teatral Marià Font de Ripoll i dirigida 
per Ramón Prat Godayol. Entrada lliure.

A partir de les 09:00h - PLA DE MOLINÀS (Camí de l’antic cremador)
Tir al plat local. 

Preguem a tots els veïns de l’Av. Mariner que deixin lliure de cotxes 
la via entre Can Pruna i el càmping Els Roures durant tot el matí.



ACTES RELIGIOSOS

NOTES

DISSABTE 3 DE SETEMBRE
20:00h Missa Vespertina
DIUMENGE 4 DE SETEMBRE
12:00h Ofici Solemne acompanyat per la Cobla Genisenca.
DILLUNS 5 DE SETEMBRE
12:00h Missa en sufragi dels difunts de la parròquia.

Dissabte: matí d’11:00h a 14:00h / Tarda de 16:00h a 20:00h
Diumenge: matí d’11:00h a 14:00h / Tarda de 16:00h a 20:00h

Dinar popular: Cal portar-se els plats, els coberts i els estris que es creguin convenients. 
Venda de tiquets dinar: Farmàcia Traveria i Ajuntament de Sant Pau de Segúries fins 
dijous 1 de Setembre. (Fora d’aquest termini no s’acceptarà cap més reserva). 
El pavelló obrirà les portes a les 13:30 h.
Preu adults: 18€ / Preu menor de 10 anys:  12€

Preu entrada espectacle “Alegria que és Festa Major!!” 10€, inclou 1 pinxo.

Els actes a l’aire lliure, en cas de mal temps, es faran al Casal del Poble El Molí o al 
pavelló municipal.

La Comissió de Festes es reserva el dret de modificar o alterar el programa en cas 
que sigui necessari.

AL CENTRE CÍVIC / CASAL DEL POBLE EL MOLÍ: 

EXPOSICIONS

- Exposició retrospectiva de fotografies 25è aniversari de 
l’Institut Germans Vila Riera de Camprodon.
- Exposició “Les Pedres”, gentilesa de Jordi Prat Frigolé.
- Dibuixos i pintures a l’oli, gentilesa de Josep Martínez García.
- Manualitats, gentilesa del grup d’àvies de la Llar de la Gent Gran. 



Josep Boixaderas
Tel. 686843443

17864 - SANT PAU DE SEGÚRIES

INTURA

ADMINISTRACIÓ DE LOTERIA Nº1

C/ València, 57
17867 CAMPRODON (Girona)

Tel. 972 74 01 84
Lluís Pujiula i Mach (Mòbil: 619 460 430) 

Ramon Bosch i Font (Mòbil: 609 373 307)

Pol. Ind. “Els Pintors” - C/ J. Sorolla núm. 19-21
Tel. i Fax 972 70 40 65 - 17500 RIPOLL (Girona)

E-mail: info@vinsguillamet.com - www.vinsguillamet.com

Quiromassatge
Facial

Massatge Ayurveda
Reflexologia Podal

Shiatsu
Auriculoteràpia
Digitopuntura

Av. El Mariner, 3 - Sant Pau de Segúries
@alba.mimat

623 00 38 68



Plaça de la Generalitat, 6
Sant Pau de Segúries - 17864 (Girona)

Tel. 972 74 70 70
www.canbaralla.com //info@canbaralla.com

Hostal - Restaurant



ALONSO NET
empresa de limpieza

C/ Solana del Tell A 3
17864 Sant Pau de Segúries

mob. 630 475 883 / 686 967 162
Fax. 972 747 304



TAXIS ROURA
des de 1965

Fins a 8 places

Av. Mariner, 14
17864 Sant Pau de Segúries

CAN ROURA
des de 1981

Diaris i revistes, articles de
regal, merceria, cosmètica,

perfumeria, etc. 

TAXI 972 747 035    659 431 913

CO
NF

EC
CIONS ANGELINA CASALS        

Av. Mariner, 8
Tel. 972 74 70 68

17864 Sant Pau de Segúries



www.maslasala.org
E-mail: contacte@maslasala.org
Carretera de Camprodon s/n Mas La Sala
Sant Pau de Segúries

Cistelles setmanals de producció pròpia

Mercat a Sant Pau de Segúries

Educació ambiental

Llibreria La Lluerna a Ripoll

Turisme Rural



PEP CARS
VEHICLES D’OCASIÓ

TALLER DE REPARACIÓ

POL. IND. EL MARINER
17864 Sant Pau de Segúries

639 10 55 62
972 74 72 49pepnogue@yahoo.es

Mas Les Saletes · 17869 LLANARS (Girona)
Tel. i fax 972 74 13 56 / Tel. part. 972 13 01 04

Mòbil 608 43 30 89
exdani@exdani.com

· Excavacions i moviments de terres en general
· Urbanitzacions

· Venda dʼàrids (sorres, graves i pedra per a la construcció)
· Terres per jardins

· Construcció dʼesculleres de pedra i rocalles per jardins
· Obertura i arranjament de camins i carreteres forestals, etc.

Mas Les Saletes · 17869 LLANARS (Girona)
Tel. i fax 972 74 13 56 / Tel. part. 972 13 01 04

Mòbil 608 43 30 89
exdani@exdani.com



Instal.lacions

Enric Riera
INSTAL.LACIONS D’AIGUA,

GAS I CALEFACCIÓ

609 373 474
e.rsola@hotmail.com



C/ Mossèn Jacint Verdaguer, 12
Tels. 972 74 70 33 - 629 365 638 - 629 583 920

17864 SANT PAU DE SEGÚRIES (Girona)
e-mail: geli@construccionsjgeli.cat





Autos Pellicer

Ctra. de Ripoll, km.9
17860 Sant Joan de 
les Abadesses (Girona)
Telf. 972 720 835 
Mòbil 637 400 130
autospellicer@gmail.com

Manel Pellicer i Soler
Gerent



El poble de Sant Pau de Segúries conserva petits vestigis del seu passat, amagats en elements construc-
tius de les seves edificacions; l’església, la rectoria, les cases del nucli antic,  les masies i les fonts del 
poble.

Amb aquest treball us en documentem una petita representació d’aquestes pedres, llindes i travessers 
amb història, que defineixen el nostre passat i ens permeten conèixer més àmpliament la història dels 
seus habitants. A les pedres o fustes travesseres que descansen damunt els dos muntants d’un portal o 
finestra s’hi pot localitzar l’any de construcció de l’edifici i el nom del propietari de la casa.

Us animem a que gaudiu tot passejant pel poble, descobrint les inscripcions que us presentem, us conver-
tiu en petits detectius i en descobriu moltes més! 

Les llindes explicades són: la del ferrer Pere 
Espígol (situada al carrer Major, número 15); 
la  llinda dels Causadies, moliners, (situada 
a l’entrada del nou temple de Sant Pau); la 
llinda de la finestra de l’església de la mare 
de Déu de Gràcia de la Ral; inscripcions del 
recinte de l’antiga església parroquial i final-
ment la llinda del mas el Puigdemont (anti-
gament mas Pasqual). 

ESPÍGOL. Llinda de la casa del carrer Major, 
amb el mall i l’enclusa dels ferrers, descen-
dents de Rafel Espígol, ferrer de Sant Pau, 

localitzat en el capbreu de 1675 del monestir de Sant Joan de les Abadesses referent al poble de Sant Pau. 

Llindes i Pedres amb Història
Montserrat Freixa Galceran



El capbreu de finals del segle XVII, recull les confessions de les cases, masos i peces de terra dels habi-
tants de la població de Sant Pau i del veïnat de la Ral. En total, vint-i-tres persones1 que capbrevaven els 
seus béns a les Cinc Dignitats Reials, titulars del monestir de Sant Joan de les Abadesses. Els veïns del 
protagonista de la llinda i que a finals del segle XVII vivien “dins el clos de la vila” de Sant Pau eren: Pau 
Pujol, Montserrat Gayet, Llorenç Frexer Malortiga, Salvador Causadies, Francesc de Llo, Baldiri Birosta, 
Francesc Serrat i Mariner, Pau Serrat i Callís i Francesc Rovira Serrat 2. 

En els registres de la Cúria del Deganat es conserven les inscripcions matrimonials de Pere Espígol amb 
Maria Anna Pujol (11 de juliol de 1680), Bernat Espígol amb Maria Serra (11 de febrer de 1697) i Rafel Espígol 
amb Maria Pujol (8 de febrer de 1728) 3.

CAUSADIES. A finals del segle XVII els molins del poble estaven monopolitzats per la família Causadies. 
Pere Causadies,  moliner de farina, capbreva l’any 1675 un molí situat en una peça de terra que pertanyia al 
mas Fàbrega, amb molí i resclosa. El mas Fàbrega, posteriorment anomenat mas Serrat, en la capbreva-
ció es situa prop del pont de ça Illa, al nord de la població. En la capbrevació s’especifica que posseeix els 
drets de prendre aigua del riu Ter, amb el rec i la resclosa del molí.

Salvador Causadies era propietari del molí situat al costat del portal d’entrada de la vila (actualment el Centre 
Cívic del poble, conegut popularment com “el molí”). La citació en el capbreu de 1675, és la següent 4:  
 “...Ego Salvador Causadies, moliner de farina, de la parròquia de Sant Pau de Segúries, bisbat de Vic, 
reconech ...que tinch y possehesch en alou directa s[enyor]ia de dits senyors principals vostres, a[i]xi com 
mos predecessors han tingut y possehit en dita par[roqui]a de Sant Pau de Segúries tot aquell molí, olim di-
ruit, vuy casat y affocat junt a[m]b lo rech resclosa desús lo Portal de dita vila de St. Pau y desús una cabanya 



de Llorens Malortiga, axi com affronta a sol ixent a[m]b terres de dit Malortiga a mitx dia semblantment a 
ponent a[m]b lo riu de Ter y a tramuntana a[m]b terres de na Vilallonga, mitjançant lo camí qui va de dita vila 
de St. Pau al riu de Ter...”
 

En els registres de la Cúria del Deganat es conserven les inscripcions matrimonials de Pere Causadies, 
moliner, i Margarita Colomer de Sant Martí d’Ogassa (13 de juny de 1677). 

I dos cents anys més tard, el cognom Causadies continua estant relacionat amb els molins, en aquest cas 
amb el molí de Baix, situat aigües avall del molí del Mariner i integrat a la central del Mariner: “El 22 de juny 
de 1885, de resultes d’un judici celebrat entre Maria Causadies i el moliner Jaume Vilar Dabesa, el molí es va 
subhastar simultàniament al Jutjat de Primera Instància d’Olot i al de Puigcerdà” 6.

1609. La llinda de la finestra de l’església de la mare de Déu de Gràcia de la Ral (els seus orígens es remun-
ten a l’any 1388, quan s’aixecà una capella a en honor a la Mare de Déu de Gràcia), data de 1609. Esbrinem 
perquè es va fer en aquest any concret, en el llibre de les visites pastorals del segle XVII.

Els objectius principals de les visites pastorals són la revisió del conjunt de béns i  la seva administració;  

 5



la identificació de comportaments irregulars dins la parròquia i la possible correcció amb les instruccions 
del Bisbe i visitador pastoral. Dins el llibre de  visites parroquials del Ripollès, 7 la parròquia de Sant Pau de 
Segúries i l’església de la Ral fou visitada el 1608.

A la visita de la Ral, s’ordenà 
empedrar el porxo  i obrir una 
finestra perquè l’església dis-
posés de llum natural, “item 
empadrar lo porxo a pena de 
sinch sous pagadors de benefici 
propis, item dins quatre mesos 
hayen de haver fet fer una fines-
tra ab un ratxat a dita capella a 
pensa de quinze sous pagadors 

de en propis”. De les obres del porxo no en tenim constància però la fotografia actual de l’església de la Ral 
ens demostra que els parroquians van complir la disposició d’obrir una finestra i posar-hi una bona reixa 
l’any següent de la visita pastoral (1608).

En el recinte de l’antiga església parroquial localitzem llin-
des amb inscripcions anotades. Dins l’església, localitzem 
al presbiteri la inscripció de 1649. La llinda de la casa de 
l’antiga rectoria data de 1736 i la de l’entrada al cementiri 
de  l’any 1871. Coneixem-n’he la història: a inicis del segle 
XII es començà la construcció de la primitiva església parroquial, que perdurà fins l’any 1688, any en què 
patí els efectes de la destrucció. A finals del segle XVII en el mateix solar, es va construir un nou edifici i 
l’any 1693 es beneí la nova església. 
L’església parroquial de Sant Pau, fou el centre que utilitzà el monestir de Sant Joan de les Abadesses per 
organitzar el territori proper a la parròquia de Segúries.

A  l’església, a la primera meitat del segle XVII, s’hi afegiren dos altars: l’any 1634 l’altar de Sant Isidre i l’any 
1646 l’altar de la confraria del Roser 8. A la dreta del presbiteri, trobem una porta tapiada, segurament          



comunicava l’església amb un hort qui havia hagut al darrera del temple. La llinda té gravat l’any 1649.

Al costat de l’església parroquial, hi localitzem el cementiri i la casa que havia fet funcions de rectoria, 
actualment és una casa de colònies. En una de les llindes dels bacons del primer pis, hi trobem la data 
gravada de 1736. En el mateix recinte hi trobem la casa de Cal Campaner.

Per entrar al cementiri, a banda i banda, de la porta hi ha dos gravats de l’any 1871. Fou en aquesta data que 
es reformà el vell cementiri i s’adequà com en l’actualitat. En els gravats hi podem llegir-hi les següents 
inscripcions: “Mira que serà de tu”, a la banda dreta de l’entrada; i a la banda esquerra; “Jo era com ets tu y 
tu seràs com jo soc. Rdo. Vicente Conill”. El dibuix d’una calavera precedeix les inscripcions.



JAUME SERRAT Y MARINER, 1755. El mas 
Puigdemont, que actualment forma part 
del càmping els Roures, està vinculat 
històricament a la família Serrat, propie-
taris del mas El Mariner i els seus masos 
agregats. Un d’aquests masos, era el mas 
Puigdemont, antigament citat com a Mas 
Pasqual.

A inicis del segle XVI, concretament el 21 d’octubre de 1505, Joan Isalguer, notari reial i públic, regent de 
la notaria de la vila de Sant Joan de les Abadesses, estableix en emfiteusi el mas Pasqual, amb les seves 
terres, honors i possessions a favor de Francesc Serrat (avantpassat del Jaume Serrat de l’any 1755, que 
consta a la llinda del mas). 

Al llarg del segles XVI i XVII es localitzen més documents on s’estableixen acords per l’explotació del mas 
Pasqual, i els altres masos vinculats a la família Serrat. La història documental del mas Puigdemont, la 
localitzem registrada al “Llibre major del mas El Mariner” 9.  En destaquem una aprovació i nou establiment 
del mas Pasqual, de l’any 1575 10; una revenda de l’any 1622 11 i la venda del dret de redimir 12 del dit mas 
Pasqual.

A finals del segle XVII, el mas Puigdemont o Pasqual passa definitivament a ser gestionat per la família 
Serrat. Concretament el 29 de març de 1675, Rafel Coll, notari reial i públic, dóna fe, de la venda del dret 
de redimir del mas Pasqual, de les seves terres, honors i possessions, pel preu de 23 lliures i 6 sous en 
moneda barcelonesa, feta per Francesc Puigdemunt i Margarita Justa Pasqual, la seva muller, senyora útil 
i propietari del mas Pasqual, a favor de Joan Pere Serrat i Mariner, pagès de la parròquia de Sant Cristòfol 
de Creixenturri. 

Finalment us adjuntem, a l’acabament de l’article, unes quantes fotografies de llindes i pedres amb his-
tòria del nostre poble i us animem, com us hem dit a l’inici del text, que gaudiu d’un passeig pel poble i 
situeu totes les imatges.

Salut i bona festa major!
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F S.A.ermac
FERRETERIA

Des de 1988

Polígon Rocafiguera, s/n
Tel. 972 70 23 08 Ripoll

Beat Miró, 9 – Tel. 972 72 05 40 
Sant Joan de les Abadesses

Construcció, mecànica, fumisteria, menatge, 
agricultura, drogueria, pintura, bricolatge...

Carretera C38 - Km 7,5  -  De Ripoll A Camprodon   -   17867 Camprodon
Tel. 972 74 05 07      www.valldecamprodon.net

1a
★★★★Càmping

Vall de Camprodon

SERRALLERIA . REPARACIÓ DE MAQUINÀRIA
MECÀNICA GENERAL

Sergi Arribas Ferrer

Polígon Industrial El Mariner, nau 7 - Tel. 618 858 366
17864 SANT PAU DE SEGÚRIES

safsantpau@gmail.com

T A L L E R

A R F E



picapedrer.wordpress.com
lapidarius23@hotmail.com
972 74 72 11 - 617 28 11 52

Electricitat -  Aigua -  Gas -  Calefacció -  Biomassa
Antenes TV - Porters electrònics -  Electrodomèstics

C/ Guàrdia, 2 bx.
instacosta@gmail.com

17864 SANT PAU DE SEGÚRIES

Tel. 618 01 08 98
972 74 73 34

picapedrer

col.locador reformes



CTRA. CAMPRODON “EL CARBURO”
SANT PAU SEGÚRIES

Dilluns Tancat
Dimarts, Dimecres i Dijous 16 a 20
Divendres i Dissabte 10 a 13.30 i 16 a 20
Diumenge 10 a 13.30 

CASAL DE LA GENT GRAN
SANT PAU DE SEGÚRIES

SERVEI DE PERRUQUERIA
ELS DIJOUS

HORARI
MATÍ DE 10.00 A 13.00H
TARDA DE 15.00 A 19.00H
DEMANA CITA PRÈVIA
TEL. 620 795 836





972 270 427 · 972 276 833

info@grafiquesgarrotxa.com
www.grafiquesgarrotxa.com

C/ Vallespir, 10 - Pol. Ind. Escola Llar - 17800 OLOT

· IMPRESSIÓ ÒFSET

· IMPRESSIÓ DIGITAL

· DISSENY GRÀFIC

· PACKAGING

· ENQUADERNACIÓ

· MANIPULATS

FÀBRICA DE CADIRES

J O R D À
Taules, Cadires, Tamborets... tot en fusta

Pol. Ind. El Mariner - Illa, 3 - Nau 8
Tel. i Fax 972 74 02 87

17864 SANT PAU DE SEGÚRIES (Girona)

P/ L’Era, 7 - 17869 VILALLONGA DE TER 
Tel. 972 74 05 76  -  Mòbil 680 71 77 39



Mobles: Guàrdia, 1
Taller: Av. del Carburo, 8 - Pol. Ind. el Mariner
17864 SANT PAU DE SEGÚRIES (Girona)
Tel./Fax 972 74 70 34

Ctra. Camprodon, km. 5,8 (La Ral)
Tel. 972 74 71 10 - Mòbil 659 53 48 13

17864 SANT PAU DE SEGÚRIES (Girona)
tallerjayats@gmail.com

BAR • RESTAURANT

Pol. Ind. El Mariner, Nau 4    
17864 Sant Pau de Segúries



  Pl. Clavé, 2 - Tel. 972720935 - 17864 SANT JOAN DE LES ABADESSES (Girona)
C. Vinyes, 8 - Tel. 972704072 - 17500 RIPOLL (Girona)     



3030 Preu per
sempre!

€/mes

des de

La teva Fibra 

Entra a estabanellenergia.cat o 
truca'ns al 900 250 260

Aquest estiu pots aconseguir fins a 6060GB extres

Per Festa Major, fes el canvi! 

Estabanell col.labora amb la producció del programa de la Festa Major 2022

I si t'emportes les teves
línies mòbils... Durant 3

mesos


