
Campanya 2012 

 

SUBVENCIONS PER A LA RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ 
D'IMMOBLES DE VALOR PATRIMONIAL (2015) 



 
 
 
 

1 

ÍNDEX

GIRONÈS ...................................................................................................................................................3 
• CASTELL DE MABARRERA (CELRÀ): .................................................................................................3 
• TORRE DESVERN (CELRÀ): ...............................................................................................................3 
• CASTELL DE CERVIÀ (CERVIÀ DE TER): ............................................................................................4 
• CAPELLA DEL PILAR (GIRONA): ........................................................................................................4 
• CASTELL DE JUIÀ (JUIÀ):...................................................................................................................5 
• ESGLÉSIA DE PALOL D’ONYAR (QUART):..........................................................................................5 
• ESGLÉSIA DE ROCACORBA (SANT MARTÍ DE LLÉMENA):..................................................................6 
• EDIFICI EL COR (SARRIÀ DE TER):.....................................................................................................6 

ALT EMPORDÀ ........................................................................................................................................7 
• ALFOLDI DE LA SAL (L’ESCALA):......................................................................................................7 
• MURALLA MEDIEVAL (FAR D’EMPORDÀ)..........................................................................................7 
• REHABILITACIÓ PALAU DE LA REINA SIBIL·LA (FORTIÀ): .................................................................8 
• ESGLÉSIA DE SANT FELIU (LLADÓ)...................................................................................................8 
• ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE L’OM (MASARAC)...........................................................................9 
• MAS CASTELLAR (PONTÓS) ..............................................................................................................9 
• RESTAURACIÓ ESGLÉSIA DE SANTA MARIA (PORT DE LA SELVA)...................................................10 
• TORRE MEDIEVAL (ROSES)..............................................................................................................10 
• CONDICIONAMENT REC FONDO (ROSES).........................................................................................11 
• ANTIC CLAUSTRE DEL MONESTIR (SANT MIQUEL DE FLUVIÀ) ........................................................11 
• RESTAURACIÓ CAMPANAR ESGLÉSIA PARROQUIAL (SANT LLORENÇ DE LA MUGA) ........................12 
• RESTAURACIÓ ANTIGA ESGLÉSIA DE PALOL SABALDÒRIA (VILAFANT) ..........................................12 

BAIX EMPORDÀ ....................................................................................................................................13 
• TORRES DEL CASTELL DE BELLCAIRE (BELLCAIRE D’EMPORDÀ)....................................................13 
• ANTIGUES ESCOLES (LA BISBAL) ....................................................................................................13 
• RESTAURACIÓ ESGLÉSIA SANT ROMÀ (FOIXÀ) ...............................................................................14 
• REHABILITACIÓ DE LA TORRE DE LES HORES (PALS): .....................................................................14 
• RESTAURACIÓ DE LA MURALLA MEDIEVAL (ULLASTRET) ...............................................................15 
• RESTAURACIÓ DE SANT MATEU (VALL-LLÒBREGA) .......................................................................15 

LA SELVA................................................................................................................................................16 
• TALLERS BURÈS (ANGLÈS) .............................................................................................................16 
• CASTELL DE MONTSORIU – SERVEIS (ARBÚCIES- BREDA- SANT FELIU DE BUIXALLEU).................16 
• TERMES ROMANES (CALDES DE MALAVELLA) ................................................................................17 
• REHABILITACIÓ CASTELL (HOSTALRIC) ..........................................................................................17 
• REHABILITACIÓ PONT MEDIEVAL (OSOR) .......................................................................................18 

GARROTXA ..............................................................................................................................................19 
• RESTAURACIÓ ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ DE LA CAPELLADA (BESALÚ): .......................................19 
• RESTAURACIÓ DE LA CAPELLA DE SANT FRANCESC (OLOT) ...........................................................19 
• RESTAURACIÓ ESGLÉSIA DE SANTA MARIA (RIUDAURA)................................................................20 
• RESTAURACIÓ ESGLÉSIA DE SANT ESTEVE DE LLÈMENA (SANT ANIOL DE FINESTRES):.................20 
• REHABILITACIÓ CASTELL D’HOSTOLES (SANT FELIU DE PALLEROLS):...........................................21 
• RESTAURACIÓ DEL PONT MEDIEVAL (SANT JOAN LES FONTS): ......................................................21 

 
 
 



 
 
 
 

2 

RIPOLLÈS................................................................................................................................................22 
• RESTAURACIÓ MOLÍ FARINER (CAMPDEVÀNOL): ............................................................................22 
• REHABILITACIÓ ERMITA DE SANT VALENTÍ DE SALARÇA (CAMPRODON):......................................22 
• RESTAURACIÓ CASTELL MEDIEVAL (CAMPELLES): .........................................................................23 
• RESTAURACIÓ DE SANT SADURNÍ DE FUSTANYÀ (QUERALBS): ......................................................23 
• CASTELL DE RIBES (RIBES DE FRESER): ..........................................................................................24 
• RESTAURACIÓ CASTELL DE MILANY (VIDRÀ - OSONA):..................................................................24 

LA CERDANYA.......................................................................................................................................25 
• CONDICIONAMENT JACIMENT IBÈRIC DEL CASTELLOT (BOLVIR): ...................................................25 
• CONSOLIDACIÓ RESTES ARQUEOLÒGIQUES (ISÒVOL): .....................................................................25 
• CASTELL DE LLÍVIA (LLÍVIA): .........................................................................................................26 
• REHABILITACIÓ ESGLÉSIA SANT DOMÈNEC (PUIGCERDÀ): .............................................................26 
• RECUPERACIÓ ANTIC POU DE GLAÇ (PUIGCERDÀ): ..........................................................................27 

PLA DE L’ESTANY ................................................................................................................................28 
• REFORMA MUSEU ARQUEOLÒGIC (BANYOLES): .............................................................................28 
• CASTELL D’ESPONELLÀ (ESPONELLÀ): ...........................................................................................28 
 



 
 
 
 

3 

GIRONÈS 
 

• Castell de Mabarrera (Celrà): 
 
Inversió: 15.000,00 € 
 
Actuació: 
Continuació consolidació de les estructures 
conservades del castell i adequació per a la 
visita. 
 
Descripció: 
Antic castell d’època Altmedieval que controlava 
aquest sector de les Gavarres i el camí que 
travessant-les anava des de Celrà a Girona. Es 
tracta d’un edifici de planta quadrangular, amb 
elements que van del segle X al XV. Cal destacar 
l’important fossat excavat a la roca que 
l’envoltava, que s’ha posat al descobert durant 
les recents intervencions arqueològiques. 
 
 
 

• Torre Desvern (Celrà): 
 
Inversió: 10.000,00 € 
 
Actuació: 
Continuació reforma de la coberta de l’edifici 
per impedir l’entrada d’aigües. 
 
 
Descripció: 
Edifici d’origen altmedieval. La construcció 
s’inicià en una torre de vigilància romànica i al 
seu voltant, amb el pas del temps, s’hi afegiren 
noves estructures. Finalment, a finals de segle 
XV, fou transformat en masia. 
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• Castell de Cervià (Cervià de Ter): 
 
Inversió: 13.000,00 € 
 
Actuació: 
Segona campanya d’investigació, estudi, 
valoració i recuperació del castell. 
 
 
Descripció: 
Antic castell d’origen Alt-medieval. Està 
format per una torre circular i diverses 
dependències afegides en èpoques 
posteriors. Actualment, el conjunt es 
troba en ruïnes i a mig excavar. 
 
 
 
 
 

• Capella del Pilar (Girona): 
 
Inversió: 15.000,00 € 
 
Actuació: 
Restauració capella del Pilar, 3a fase. 
Repicat i rejuntat paraments, reparació 
vidriera i condicionament interiors. 
 
 
Descripció: 
Edifici religiós bastit originalment al segle 
XV, amb reformes posteriors, al costat 
de l’hospital de Sant Llàtzer actual centre 
cívic del barri de Pedret. 
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• Castell de Juià (Juià): 
 
Inversió: 15.000,00 € 
 
 
Actuació: 
Intervenció arqueològica i consolidació de 
les estructures existents i d’aquelles que es 
posin al descobert. 
 
 
 
Descripció: 
Antic castell Altmedieval que controlava aquest sector de les Gavarres. El 
conjunt era propietat de la Seu de Girona i fou abandonat al segle XV. La seva 
estructura és quadrangular i presenta uns paraments molt malmeses i 
enrunats. 
 
 
 
 

• Església de Palol d’Onyar (Quart): 
 
Inversió: 10.000,00 € 
 
 
Actuació: 

Rehabilitació de la coberta de 
l’edifici, desmuntatge i construcció 
d’una de nova. 
 
 
Descripció:  
Edifici religiós documentat des del 
segle XI, suposadament capella del 
desaparegut castell de Palol. L’obra 
actual, amb funcions de parròquia, 
data del segle XVI. 
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• Església de Rocacorba (Sant Martí de Llémena): 
 
Inversió: 15.000,00 € 
 
 
Actuació: 
Rehabilitació de la façana principal de 
l’edifici: tancament esquerda, obertura 
finestres, sanejat paraments, etc. 
 
 
 
Descripció: 
Edifici religiós esmentat en la 
documentació ja al segle XI. L’actual és 
una restauració barroca feta el segle 
XVII. 
 
 
 
 
 

• Edifici el Cor (Sarrià de Ter): 
 
Inversió: 10.000,00 € 
 
 
Actuació: 
Rehabilitació façanes de l’edifici. 
 
 
Descripció: 
Edifici noucentista obra de l’arquitecte 
Rafael Masó. Fou escola municipal. 
Actualment és un centre d’activitats de la 
població. 
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ALT EMPORDÀ 
 

• Alfoldi de la Sal (l’Escala): 
 
Inversió: 20.000,00 € 
 
 
Actuació: 
Rehabilitació de l’antic Alfoldi de la Sal, 
Fase III. Tancaments exteriors i acabats de 
la planta baixa. 
 
 
Descripció: 
Antiga masia del segle XVI modificada al 
següent per encabir-hi l’Alfoldi de la sal, 
que era un monopoli de l’estat.  
 
 
 
 
 
 

• Muralla medieval (Far d’Empordà) 
 
Inversió: 15.000,00 € 
 
Actuació:  
Restauració i consolidació de les restes de la 
muralla medieval de la vila. 
 
Descripció: 
Restes de les muralles medievals de la població 
bastides al segle XIII pels comtes d’Empúries, 
quan la localitat es trobava situada a la frontera 
del comtat homònim. L’antiga rectoria de la 
població, actualment objecte de restauració, 
s’alça al capdamunt. 
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• Rehabilitació Palau de la Reina Sibil·la (Fortià): 
 
Inversió: 15.000,00 € 
 
 
Actuació: 
Nova fase de la restauració d’aquest antic 
casal. L’actual intervenció se centrarà en 
la façana est de l’edifici. 
 
 
 
Descripció: 
Gran casalot d’origen medieval amb 
importants reformes d’època moderna, en 
què tradicionalment s’ha situat la casa 
pairal de la reina Sibil·la de Fortià, darrera 
muller de Pere III el Cerimoniós. 
 
 
 
 
 

• Església de Sant Feliu (Lladó) 
 
Inversió: 15.000,00 € 
 
Actuació:  
Nova fase de restauració d’aquesta 
església barroca, endegada ja fa diversos 
anys. Aquest any les tasques se centraran, 
en l’interior de l’església. 
 
 
Descripció: 
Antiga església parroquial de la població 
bastida al segle XVIII, actualment tancada, 
de forma que la parròquia s’ha traslladat al 
temple de l’antiga canònica de Santa 
Maria. 
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• Església de Santa Maria de l’Om (Masarac) 
 
Inversió: 15.000,00 € 
 
Actuació:  
Arranjament de la coberta de l’edifici, 
actualment molt malmesa. 
 

 
Descripció: 
Església de l’antic priorat de l’Om. L’edifici 
consta de dues naus capçades amb absis 
semicirculars. Originalment, fou bastida al 
segle XI en estil romànic, però ha patit 
diverses reformes posteriors. 
 
 
 

• Mas Castellar (Pontós) 
 
Inversió: 12.000,00 € 
 
Actuació:  
Continuació consolidació restes estructurals 
de diversos edificis del jaciment arqueològic 
posades al descobert en anteriors 
campanyes d’excavacions. 
 
Descripció: 
Jaciment arqueològic situat a prop de la 
població de Pontós, s’hi conserven restes 
des de l’edat del ferro inicial (s.VII aC), de 
tota l’època ibèrica i desapareix en l’època 
romana (principis del s. II aC). Se’l 
considera un dels més interessants d’aquest període a les comarques 
gironines. 
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• Restauració església de Santa Maria (Port de la Selva) 
 
Inversió: 10.000,00 € 
 
 
Actuació: 
Intervenció en la façana nord de l’església 
: arrenjament i eliminació d’humitats. 
 
Descripció: 
Edifici bastit al segle XVIII en estil barroc, 
consta d’una única nau amb capelles 
laterals. Fou restaurat al segle XX a causa 
de les importants destrosses que patí 
durant la darrera guerra civil. 
 
 
 
 
 

• Torre medieval (Roses) 
 
Inversió: 24.000,00 € 
 
Actuació: 
Consolidació de l’estructura de la torre i 
adequació d’accessos.  
 
 
Descripció: 
Antiga torre de la muralla medieval de 
Roses, bastida a finals del segle XIII. És 
l’únic element que conserva restes del seu 
coronament original i del pas de ronda de la 
muralla de la vila.  
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• Condicionament Rec Fondo (Roses) 
 
Inversió: 10.000,00 € 
 
 
Actuació: 
Urbanització del sector i construcció d’un 
pont metàl·lic per recuperar el camí de 
ronda del recinte exterior de la plaça forta. 
 
 
Descripció: 
Fortificació renaixentista de planta 
pentagonal bastida al segle XVI. Consta 
d’un recinte interior i un d’exterior. 
Concretament, aquest fou trencat als anys 
30 del segle XX per canalitzar una riera 
exterior, el Rec Fondo, la qual cosa ha 
suposat la pèrdua de l’antic camí de ronda del glacis de la fortalesa. 
 
 
 
 

• Antic claustre del monestir (Sant Miquel de Fluvià) 
 
Inversió: 24.000,00 € 
 
Actuació: 
Continuació treballs arqueològics per deixar 
visibles les restes de l’antic claustre de 
l’abadia i condicionament del edificis que 
l’envolten. Es preveu adequar l’espai per 
dedicar-lo a equipament públic. 
 
Descripció: 
Restes de l’antic claustre del desaparegut 
monestir de Sant Miquel de Fluvià. Molt 
probablement aquest fou enderrocat al segle 
XV quan l’església fou fortificada durant 
l’anomenada Guerra Civil Catalana, que enfrontà a la Generalitat amb el rei 
Joan II. 
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• Restauració campanar església parroquial (Sant Llorenç de la Muga) 
 
Inversió: 10.000,00 € 
 
 
Actuació: 
Restauració campanar: neteja façanes, obertura finestres paredades i 
instal·lació de nous tancaments. 
 
 
Descripció: 
A l’igual que l’església, originalment, era 
una construcció romànica, però ha patit 
importants transformacions al llarg de la 
seva història. Malgrat tot conserva 
l’estructura original. Les principals 
reformes tingueren lloc al segle XVIII. 
 
 
 
 
 

• Restauració antiga església de Palol Sabaldòria (Vilafant) 
 
Inversió: 10.000,00 € 
 
Actuació: 
Excavació i consolidació restes del 
castell de Palol Sabaldòria. 
 
Descripció: 
Església d’origen preromànic d’una 
única nau i planta rectangular. 
Actualment, l’edifici ha perdut la 
coberta i es troba molt malmès. Des 
de l’any 2008 s’hi fan intervencions 
arqueològiques que han de permès la seva conservació i posada en valor. En 
concret, s’han posat al descobert les imponents restes d’una fortificació d’època 
altmedieval que l’envoltava. 
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BAIX EMPORDÀ 
 

• Torres del castell de Bellcaire (Bellcaire d’Empordà) 
 
Inversió: 20.000,00 € 
 
Actuació: 
Consolidació estructural i rehabilitació torres 
castell de Bellcaire. 
 
Descripció: 
Castell medieval bastit pels comtes d’Empúries 
al segle XIV en estil gòtic. Actualment, acull 
l’Ajuntament de la població. El conjunt ha estat 
restaurat al llarg dels darrers anys. 
 
 
 
 
 

• Antigues escoles (La Bisbal) 
 
Inversió: 20.000,00 € 
 
Actuació: 
Restauració de les façanes de les escoles 
velles. 
 
Descripció: 
Antigues escoles de la població construïdes 
a principis del segle XX, obra de l’arquitecte 
Isidre Bosch i Batallé.  
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• Restauració església Sant Romà (Foixà) 
 
Inversió: 24.000,00 € 
 
Actuació: 
Continuació obres de restauració dels 
murs i coberta de l’edifici. 
 
 
 
Descripció: 
Edifici religiós d’estil preromànic d’absis 
quadrat, bastit al segle XI. Fou objecte 
d’una primera intervenció a mitjan anys 
vuitanta, però des de llavors no s’hi ha 
fet cap més intervenció. És un dels 
escassos edificis religiosos anteriors al 
romànic que ens ha pervingut a les 
comarques gironinès 
 
 
 
 
 
 

• Rehabilitació de la Torre de les Hores (Pals): 
 
Inversió: 24.000,00 € 
 
 
Actuació: 
Adequació del conjunt per a la visita i 
restauració de paraments. 
 
 
Descripció: 
Antiga torre de l’homenatge del castell de 
Pals, única resta que es conserva d’aquesta 
antiga fortalesa, que quedà molt malmesa 
pels conflictes que visqué el país a la baixa 
edat mitjana. Posteriorment, fou utilitzat com 
a lloc de guaita i, més endavant, com a 
campanar civil de la població. 
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• Restauració de la muralla medieval (Ullastret) 
 
Inversió: 10.000,00 € 
 
 
Actuació: 
Recuperació d’un tram de l’antiga muralla 
medieval de la població. 
 
 
Descripció: 
La muralla medieval d’Ullastret té planta 
circular i es conserva bona part de la 
seva base, de manera que encara 
envolta el nucli antic de la població. 
 
 
 

• Restauració de Sant Mateu (Vall-llòbrega) 
 
Inversió: 24.000,00 € 
 
 
Actuació: 
 
Nova fase de l'obra de restauració i 
recuperació d'aquest edifici. Finalització 
coberta i adequació per a la visita.  
 
Descripció: 
 
Antiga església parroquial de la població, 
d'estil romànic, abandonada al segle XVII 
perquè patia greus problemes 
estructurals. 
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LA SELVA 
 

• Tallers Burès (Anglès) 
 
Inversió: 15.000,00 € 
 
 
Actuació: 
 
Reforç estructural, reparació 
paviments i cobertes 
 
Descripció: 
 
Antiga fàbrica de filats de la 
població. En ella s’hi conserva la maquinaria de vapor, declarada BCIN. 
 
 
 

• Castell de Montsoriu – serveis (Arbúcies- Breda- Sant Feliu de 
Buixalleu) 

 
Inversió: 10.000,00 € 
 
Actuació: 
Aixecament d’un edifici de nova planta a 
l’entrada del conjunt per ser utilitzat com a 
edifici de serveis: botiga, centre de 
visitants, lavabo, etc. 
 
 
Descripció: 
Castell medieval d’origen altmedieval però 
reformat totalment al segle XIV. Es tracta 
d’un dels millors exemples de fortalesa gòtica que posseeix Catalunya i es 
troba en procés de restauració des de fa més de dues dècades. 
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• Termes romanes (Caldes de Malavella) 
 
Inversió: 11.000,00 € 
 
 
Actuació: 
 
Reposició peces de vidre de la coberta 
protectora bastida fa uns anys i 
biomineralització del paviment de la 
piscina romana per assegurar-ne la 
conservació 
 
Descripció: 
 
Antigues termes romanes de la població, 
bastides al segle I dC. Han estat objecte 
d’una restauració general durant els darrers anys. Ara es preveu finalitzar-la i 
obrir el conjunt al públic. 
 
 

• Rehabilitació castell (Hostalric) 
 
Inversió: 15.000,00 € 
 
Actuació: 
Consolidació del talús d’un baluard que, al 
llarg dels darrers anys, s’ha erosionat i pateix 
despreniments. 
 
Descripció: 
Fortalesa d’època moderna bastida sobre les 
restes d’un castell medieval de la família 
Cabrera. L’edifici fou construït al segle XVIII 
per controlar el camí ral que comunicava 
Barcelona amb la frontera. 
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• Rehabilitació Pont medieval (Osor) 
 
Inversió: 20.000,00 € 
 
 
Actuació: 
 
Reforç estructural del l’arcada central del 
pont, atès que presenta deficiències que 
amenacen la seva estabilitat. 
 
Descripció: 
 
Pont medieval bastit al segle XV, amb 
posterioritat als terratrèmols de 1427 – 
1428 en estil gòtic. 
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GARROTXA 
 
 

• Restauració església de Sant Martí de la Capellada (Besalú): 
 
Inversió: 15.000,00 € 
 
Actuació: 
Nova fase de de restauració de l’edifici i 
adequació del seu interior com a sala 
polivalent. 
 
 
Descripció: 
Antiga església parroquial d’origen 
romànic, bastida al segle XII, amb 
importants reformes al XV i, 
posteriorment, a l’època Moderna. 
 
 
 
 

• Restauració de la capella de Sant Francesc (Olot) 
 
Inversió: 10.000,00 € 
 
 
Actuació: 
 
Rehabilitació coberta i façana principal 
de la capella 
 
Descripció: 
 
Edifici religiós bastit al segle XIX, fou 
fortificat durant la tercera guerra carlina 
(1872-1876). 
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• Restauració església de Santa Maria (Riudaura) 
 
Inversió: 20.000,00 € 
 
 
Actuació: 
 
Segona fase reforma parcial de la 
coberta de l’edifici. 
 
Descripció: 
 
Edifici originalment d’estil romànic, 
havia format part del monestir de 
Santa Maria de Riudaura. Fou 
reformat totalment al segle XV, tot 
i que també hi ha afegits 
posteriors. 
 
 
 

• Restauració església de Sant Esteve de Llèmena (Sant Aniol de 
Finestres): 

 
Inversió: 15.000,00 € 
 
Actuació: 
4a fase de rehabilitació. Ara s’intervindrà 
en els interiors de l’església, per tal de 
recuperar les pintures murals. 
 
 
Descripció: 
Església parroquial bastida al segle XII i 
reformada al XVIII. Malgrat ser resultat de 
múltiples reformes arquitectòniques l’edifici 
conserva interessants elements, entre els 
quals cal esmentar el seu campanar i el 
porxo a la façana principal, ambdós 
d’època barroca. 
 
 
 
 



 
 
 
 

21 

 
 

• Rehabilitació Castell d’Hostoles (Sant Feliu de Pallerols): 
 
Inversió: 24.000,00 € 
 
Actuació: 
Continuació intervenció arqueològica per 
investigar el castell, conjuntament amb 
actuació restauradora per assegurar-ne la 
conservació. 
 
 
 
Descripció: 
Antic castell medieval, actualment en ruïnes, 
format per tres recintes. Destaca per haver 
estat el centre d’operacions de Francesc de 
Verntallat, cap del pagesos remences al segle XV. 
 
 
 
 

• Restauració del Pont Medieval (Sant Joan les Fonts): 
 
Inversió: 15.000,00 € 
 
Actuació: 
Segona fase de restauració del pont 
medieval: pas de serveis, aigua, 
comunicacions, electricitat i paviment 
definitiu. 
 
 
Descripció: 
Pont bastit al segle XV. Consta de 
quatre arcades però la més destacada 
és la central ogival. 
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RIPOLLÈS 

• Restauració molí fariner (Campdevànol): 
 
Inversió: 15.000,00 € 
 
Actuació: 
Neteja general del conjunt i adequació per 
a la visita. 
 
 
Descripció: 
Molí bastit al segle XVI però en 
funcionament fins el XX. Manté diversos 
elements patrimonials únics, com un bis 
sens fi i un elevador de farina. 
 
 

 

• Rehabilitació ermita de Sant Valentí de Salarça (Camprodon): 
 
Inversió: 15.000,00 € 
 
Actuació: 
Continuació consolidació de l’edifici per aturar el procés de degradació que 
pateix l’edifici, amb l’aparició d’importants 
esquerdes en els seus paraments. 
 
 
Descripció: 
Edifici religiós d’estil romànic bastit al 
segle XII, però amb intervencions 
posteriors, com un gran campanar en 
espadanya i el porxo davanter, ambdós 
d’època moderna. 
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• Restauració castell medieval (Campelles): 
 
 
Inversió: 15.000,00 € 
 
Actuació: 
Intervenció arqueològica i consolidació de 
les restes. 
 
 
Descripció: 
Antic castell, pràcticament desconegut. 
Actualment, només s’observen alguns 
escadussers paraments i les restes d’una 
cisterna. 
 
 

• Restauració de Sant Sadurní de Fustanyà (Queralbs): 
 
Inversió: 20.000,00 € 
 
Actuació: 
Restauració de la coberta de l’edifici, nau i 
absis, afectades de filtracions d’aigua. 
 
 
Descripció: 
Església d’origen romànic però amb 
importants reformes d’època gòtica i 
moderna. Ja fou objecte d’una total 
restauració per part del Servei de 
Monuments ara fa uns trenta anys. 
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• Castell de Ribes (Ribes de Freser): 
 
Inversió: 22.000,00 € 
 
 
Actuació: 
Continuació obres consolidació i rehabilitació del 
conjunt, alhora que es volen adequar els seus 
accessos. També es preveu continuar amb les 
excavacions arqueològiques. 
 
 
Descripció: 
Fortificació de planta semicircular que conserva 
gran part dels seus murs originals i restes de les 
dependències interiors. L’element més destacat és 
una torre situada a la part més alta del castell, que 
és el seu element més ben conservat. 
 
 

• Restauració castell de Milany (Vidrà - Osona): 
 
Inversió: 24.000,00 € 
 
Actuació: 
Continuació treballs consolidació de les 
escasses restes estructurals visibles que es 
conserven. Es preveu potenciar la intervenció 
arqueològica, un cop s’ha consolidat la torre de 
l’homenatge i s’hi ha bastit un accés. 
 
Descripció: 
Antiga fortalesa medieval bastida al segle IX, 
però amb reparacions posteriors. Fou abandonat 
a finals del segle XV. Actualment, només són 
visibles les restes de la torre de l’homenatge i 
alguns murs molt enrunats difícils de relacionar 
amb estructures concretes. 
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LA CERDANYA 
 

• Condicionament jaciment ibèric del Castellot (Bolvir): 
 
Inversió: 10.000,00 € 
 
Actuació: 
Nova fase de restauració i adequació per 
a la visita de les restes arqueològiques i 
adequació d’aquestes per a la visita. 
 
 
Descripció: 
Antic poblat ibèric, el més important de la 
Cerdanya, que actualment es troba en 
procés d’investigació i excavació. 
 
 
 
 
 
 

• Consolidació restes arqueològiques (Isòvol): 
 
Inversió: 10.000,00 € 
 
Actuació: 
Consolidació murs i paviments 
localitzats en precedents intervencions 
arqueològiques, adequació per a la 
visita i il·luminació de l’espai. 
 
 
Descripció: 
Restes arqueològiques d’un poblat 
medieval (del s. XIV al XVIII) i necròpoli 
(s. VIII al XIV. 
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• Castell de Llívia (Llívia): 
 
Inversió: 10.000,00 € 
 
 
Actuació: 
Continuació consolidació i adequació per a 
la visita de les restes del castell. En 
aquesta fase es preveu intervenir a la zona 
de al recinte jussà, per tal de recuperar la 
muralla d’aquest sector. 
 
 
Descripció: 
El castell medieval de Llívia havia estat la 
principal fortificació de la corona 
catalanoaragonesa a la Cerdanya, fou 
enderrocat pels francesos al segle XV.  
 
 
 
 
 

• Rehabilitació església Sant Domènec (Puigcerdà): 
 
Inversió: 24.000,00 € 
 
Actuació: 
Rehabilitació dels interiors de l’església. Instal·lació de terra radiant i canvi de 
paviment, amb investigació arqueològica i restauració de pintures gòtiques. 
 
 
Descripció: 
Antiga església del convent dels 
dominics de Puigcerdà, bastida a 
finals del segle XIII en estil gòtic. 
Posteriorment, en ser desamortitzada 
passa per diverses funcions: 
magatzem, presó, etc. Acabada la 
darrera guerra civil es convertí en la 
parroquial de la població i fou 
restaurada. Destaca per les pintures 
gòtiques que conserva en una de les 
seves capelles laterals. 
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• Recuperació antic pou de glaç (Puigcerdà): 
 
Inversió: 10.000,00 € 
 
 
Actuació: 
Continuació investigació arqueològica, 
consolidació i adequació per a la visita de 
les restes d’aquest element. 
 
 
Descripció: 
Estructura subterrània utilitzada com a 
pou de glaç de la població. 
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PLA DE L’ESTANY 
 
 

• Reforma Museu Arqueològic (Banyoles): 
 
Inversió: 20.000,00 € 
 
Actuació: 
Reforma i ampliació del Museu 
Arqueològic de Bayoles, amb la 
construcció de noves 
dependències 
 
 
Descripció: 
Edifici gòtic bastit al segle XIV i 
convertit actualment en el museu de la vila. 
 

• Castell d’Esponellà (Esponellà): 
 
 
Inversió: 20.000,00 € 
 
Actuació: 
Tercera fase d’excavació arqueològica 
i consolidació de les restes del castell. 
 
Descripció: 
Fortificació medieval ocupada dels 
segles XI al XVII. La fortalesa formava 
part de l’antic comtat de Besalú i, 
actualment, presenta un estat de 
degradació important. Fou objecte 
d’una primera intervenció restauradora 
als anys noranta del segle XX. 




