
























































   

























vista-composició carcabà i torre

situació E: 1/50.000 din a-3 emplaçament E: 1/20.000 din a-3

topogràfic E: 1/5.000 din a-3 ortofotomapa E: 1/5.000 din a-3

Ajuntament de Siurana (Alt Empordà)coordenades: UTM 31N (ED50) E (x) 499.862,3 m - N (y) 4.673.950,2 m

17057A004000150000RU /17057A004000140000RZ

P-19

vista de sud-est a nort-oest, en direcció que hi ha l'entrada de la mina

Mina de l'Estany

catàleg de béns a protegir

de la Closa Gran

referència cadastral:

planejament vigent:

titularitat:

qualificació urbanística:

classificació del sòl:

privada

POUM de Siurana

 20 - rústic / 24 - d'interès ecològic i paisatgístic

SNU - sòl no urbanitzable

UTM 31N (ED50) E (x) 499.618,6 m - N (y) 4.674.386,9 m








vista de nort-oest a sud-est, en direcció que hi ha la sortida de la mina vista sud-oest cap a nord-est del canyer a on hi ha l'entrada de la mina entrada de la mina de la Closa Gran

LOCALITZACIÓ

Mina que transcorre des de l'antic estany de la Closa Gran fins a la riera

del Regatim. Amb un recorregut d'uns cinc-cents metres.

DESCRIPCIÓ

Siurana d'Empordà es caracteritzava per la presència de diversos estanys

que en el segle XVIII es començaran a dessecar per la necessitat de terres

conreables. El sistema emprat per aconseguir la dessecació definitiva dels

estanys -a més de la desviació dels recs que hi desguassaven- fou

l'excavació de llargues mines subterrànies. Aquestes dades són extretes

del llibre anomenat Siurana d'Empordà  d'Antoni Egea i David Pujol, on

també s'afirma que la mina de l'estany Púdol amida dos quilòmetres i mig

de llargada i que en tota la seva extensió fa un metre i mig d'alt per un

d'ample.

En el seu recorregut es té constància d'un pou. La mina subterrània va ser

construïda amb l'ajuda de material ceràmic (totxos per les parets verticals

i la volta de canó superior sembla acabada amb morter de calç).

JUSTIFICACIÓ PER A LA SEVA CATALOGACIÓ

Tot i no trobar-se inclós en cap catalogació anterior a l'elaboració d'aquest

POUM, trobem correcta la seva inclusió en aquesta catalogació per raons

dels seus valors propis arquitectònics i culturals, entenent-lo com a bè

immoble singular i de conjunt.

GRAU DE PROTECCIÓ

Queda inclòs dins la categoria de bè d'interès local amb un grau de

protecció alt.

TIPUS D'INTERVENCIONS O ACTUACIONS POSSIBLES

Cal preservar el caràcter original de l'element i no desvirtuar-ne les seves

característiques.

S'admeten obres de consolidació, conservació i millora sense alterar de

manera substancial la imatge i característiques de l'element.


