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1. INTRODUCCIÓ:  

1.1. Justificació del tema 

La realització d’aquest projecte sorgeix de la proposta feta per l’Oficina del Parc 

Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter en el marc de les accions a 

realitzar per la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS). 

Entre les diferents accions que és necessari dur a terme s’hi troba la d’elaborar 

un inventari turístic pels 8 municipis que integren el Parc Natural. L’elaboració 

d’un inventari de recursos turístics és essencial per conèixer en detall els 

diferents tipus existents en un municipi o regió i, conseqüentment, poder fer-ne 

una millor gestió i promoció, així com posar en valor aquells que ho necessitin.  

Cal destacar que un inventari no fa èmfasi únicament en els recursos ja 

existents sinó que, gràcies a aquest mètode, se’n poden descobrir altres que 

estan en una etapa de potencialitat i seria interessant desenvolupar.  

El present projecte se centrarà concretament en l’inventariat dels recursos 

culturals materials d’aquests 8 municipis inclosos en l’àmbit territorial de la 

CETS.  
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1.2. Objectius 

Objectiu principal: 

 Planificació i desenvolupament de l’inventari turístic dels recursos culturals 

materials dels municipis inclosos en l’àmbit de la CETS a la que s’ha adherit 

recentment el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, per poder 

obtenir una diagnosi real del seu estat. 

Objectius secundaris:  

 Determinar, a través de la jerarquització dels recursos turístics de l’àrea en 

qüestió, quins d’aquests presenten en l’actualitat un major grau d’atracció i 

d’explotació i quins són els que tenen potencial i necessiten millorar el seu estat 

i desenvolupar-se o bé és recomanable preservar-los de l’ús turístic.  

 Reafirmar la metodologia establerta per Maria Mandil per l’inventari de 

recursos turístics en l’àmbit local, aplicant-la als vuit municipis inclosos en 

l’àmbit de la CETS del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.  
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2. PROPOSTA METODOLÒGICA 

A l’iniciar aquest projecte, el primer pas ha sigut realitzar una recerca 

bibliogràfica exhaustiva. Des d’informació bàsica relacionada amb els recursos 

turístics fins a les seves diferents definicions, tipologies i categoritzacions 

segons l’opinió dels diferents autors i entitats expertes en la matèria. A 

continuació s’han cercat quines eren les diferents metodologies existents en 

temes d’inventariat turístic, quines són les més completes, utilitzades i òptimes, 

a través, també, dels diversos autors i entitats especialitzades amb l’objectiu 

d’escollir-ne una per la posterior realització del treball de camp.  

Tot seguit s’ha analitzat l’àrea en qüestió, l’àmbit de la CETS al Parc Natural 

del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, fent un breu repàs de la història del 

Parc Natural: quan es va aplicar la primera mesura de protecció i la seva 

evolució al llarg del temps fins a esdevenir, finalment, Parc Natural i entrar a 

formar part de la CETS l’any 2016. 

El següent pas per elaborar el marc teòric d’aquest projecte va ser indagar 

sobre diferents problemàtiques que puguin sorgir del binomi conservació – 

explotació turística i la importància de l’existència de programes com el de la 

CETS. Per aquesta tasca s’empraran, sobretot, eines online com, per exemple, 

diferents cercadors i metacercadors (generalistes i especialitzats), articles 

acadèmics, revistes especialitzades i llibres, tant en format electrònic com en 

paper. 

Fruit d’aquesta cerca s’ha escollit una de les metodologies ressenyades, la que 

s’ha cregut més convenient i òptima per l’àmbit territorial que s’està tractant. 

L’escollida ha estat la metodologia ideada per l’autora Maria Mandil, realitzada 

especialment per posar-se en pràctica en una àrea protegida inclosa a la Carta 

Europea de Turisme Sostenible: el Parc Natural del Montseny. Al ser una 

metodologia dissenyada especialment per la CETS i l’àmbit local, ja testada en 

un dels municipi d’aquesta àrea protegida, el de Sant Celoni concretament, s’ha 

considerat que és la més adient per aquest projecte. 

Les metodologies per l’inventariat turístic segueixen un patró comú. El seu 

primer pas és la identificació dels recursos, ja siguin naturals o culturals, a 
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través de referències bibliogràfiques, entrevistes amb representants del 

municipi o gent local que tinguin un coneixement en profunditat sobre l’àrea. Un 

cop identificats els recursos s’ha d’establir la informació clau que se’n vol 

recopilar i plasmar-la en una fitxa individual per cada recurs. El següent pas és 

la realització del treball de camp, on les fitxes dels recursos serviran de suport 

per registrar tota la informació que s’ha considerat necessària. Durant aquest 

treball de camp s'ha de recopilar també informació gràfica dels diferents 

recursos, fotografies i/o vídeos.  

En el cas d’aquest projecte, la informació sobre els recursos pertanyents a 

cada municipi s’ha recopilat a partir de referències bibliogràfiques online i 

preguntant als diferents representants de cada municipi, en converses via 

correu electrònic o bé in situ durant el treball de camp.  

Els vuit municipis inclosos en l’àmbit de la CETS als quals s’ha fet l’inventariat 

turístic són l’Escala (Alt Empordà), Bellcaire d’Empordà, Torroella de Montgrí – 

l’Estartit, Pals, Fontanilles, Palau-Sator, Gualta i Ullà (Baix Empordà). Durant el 

treball de camp s’han visitat tots els recursos identificats, completant la 

informació requerida per les fitxes, contrastant-la amb la que s’havia recopilat a 

través de la recerca bibliogràfica, i adjuntant imatges d’aquests per poder-ne 

apreciar el seu estat actual i que puguin ser identificats per altres. Recordar que 

en aquest projecte s’han inventariat només els recursos catalogats com a 

culturals materials. 

L’última etapa de la realització de l’inventariat turístic és l’avaluació dels 

diferents recursos identificats per tal de determinar-ne la seva importància 

turística. Aquest procés s’anomena jerarquització i és un dels passos més 

importants a l’hora d’organitzar la planificació turística d’un municipi, ja que 

permet saber quina importància o capacitat d’atracció tenen aquests recursos a 

nivell internacional, regional o local, establint així un ordre de prioritats a través 

d’una diagnosi real i  actual d’aquests. Aquest ha estat el darrer pas d’aquest 

projecte, el tractament de les dades obtingudes durant el treball de camp i fer la 

jerarquització dels recursos per tenir una idea més propera de la seva 

representativitat territorial i les seves singularitats i determinar, així, quins tenen 
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un major grau d’atracció i d’explotació, quins necessiten desenvolupar-se o bé 

quins cal preservar de l’ús turístic. 
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3. MARC TEÒRIC 

3.1. Turisme sostenible  

3.1.1. Conceptes essencials  

El turisme ha fet un llarg camí a través dels anys que l’ha fet evolucionar i 

canviar, adaptant-lo a les noves necessitats i demandes de les persones que el 

consumeixen. Aquestes necessitats canvien a igual velocitat que les societats 

actuals i allò que era acceptat i desitjat anteriorment pot esdevenir quelcom 

condemnat en un altre moment del temps. 

L’enorme augment del turisme a finals del segle XX fa que alguns especialistes 

comencessin a anomenar el fenomen com a turisme de masses. Com a terme 

es va popularitzar entre els anys 50 i 70 degut a l’augment desorbitat 

d’arribades de turistes en pocs anys (Gordon, S/D). Una denominació que té 

unes connotacions clarament negatives i que crea diferents problemàtiques a 

qualsevol destinació que rebi aquesta tipologia de turisme, així com 

problemàtiques a escala global. 

Des de mitjans dels anys 60 el creixement continuat que s’estava 

experimentant es va començar a qüestionar, considerant que aquest 

desenvolupament desmesurat tenia el potencial de danyar el medi natural 

d’una manera irreversible (Bramwell; Lane, 1993) i van pugnar per prendre les 

mesures necessàries per revertir els danys ocasionats (Cardoso, 2006). Tot i 

que la preocupació pel medi ambient a nivell global no es va fer més latent fins 

als anys 70 quan, al 1972, es va celebrar a Estocolm la Conferència sobre el 

Medi Ambient i Desenvolupament, on es van reunir els països membres de 

l’Organització de les Nacions Unides (ONU) per revisar el concepte de 

desenvolupament en les seves múltiples dimensions: ambiental, social i 

econòmica (Cardoso, 2006). 

A partir d’aquesta conscienciació va sorgir la necessitat de revisar les polítiques 

d’actuació per tal de reconduir la situació. La Comissió Mundial per el Medi 

Ambient i el Desenvolupament (1988) va definir el principi de desenvolupament 

sostenible com aquell que té per objectiu satisfer les necessitats de la 
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generació actual, però sense comprometre la capacitat de les futures 

generacions de poder satisfer-ne les seves pròpies. L’anomenat principi va ser 

definit a l’Informe Brutland (1988), document que  girava entorn a quatre eixos 

principals: proposar estratègies mediambientals per assolir un 

desenvolupament sostenible, recomanar maneres en les que aquesta 

preocupació pel medi ambient podria desembocar en una major cooperació 

entre països, estudiar per quines vies i mètodes la comunitat internacional pot 

tractar de manera més eficaç el problemes amb el medi ambient i definir les 

percepcions compartides sobre les qüestions mediambientals, així com 

elaborar un programa d’acció a llarg termini amb els objectius a assolir per la 

comunitat mundial. La informació aportada per aquest informe va ser clau pel 

desenvolupament del que avui s’anomena turisme sostenible. 

Viatjar és una de les activitats que genera més impactes a nivell 

mediambiental, és per això que a l’hora de fer-ho és important plantejar-se si es 

fa de manera responsable o sostenible. Aquest terme, estretament lligat amb el 

de desenvolupament sostenible, estableix els paràmetres del que es podria 

anomenar una nova manera de viatjar. Dit d’una altre manera, el turisme 

sostenible és aquell que segueix els següents principis bàsics: deixa una 

petjada ecològica mínima per al planeta; permet que els recursos naturals i 

culturals dels territoris es conservin per poder seguir sent utilitzats en el futur, i 

continuïn reportant beneficis a la població; es planifica i gestiona amb la finalitat 

d’evitar problemes ambientals i socioculturals; permet que es mantingui i es 

millori la qualitat ambiental; i els beneficis del qual es reparteixen entre tota la 

societat (Hervàs, 2015). Turespaña al Pla Nacional Integral de Turisme 2012 – 

2015 ja va apuntar que ‘la demanda sensible a atributs relacionats amb la 

sostenibilitat del medi ambient està guanyant gran pes entre els turistes 

internacionals’ (p. 25) i, per tant, es fa essencial enfocar els esforços dels 

gestors de turisme cap aquesta manera de viatjar. 

L’Association of Scientific Experts in Tourism (AIEST) va definir per primera 

vegada el concepte ‘turisme sostenible’, durant el seu 41 Congrés, com ‘un 

turisme que manté un equilibri entre els interessos socials, econòmics i 

ecològics, integrant les activitats econòmiques i recreatives amb l’objectiu de 

buscar la conservació dels valors naturals i culturals’ (AIEST, 1991;46). En 



14 
 

altres paraules, totes aquelles activitats turístiques que siguin respectuoses 

amb el medi natural, cultural i social, i amb els valors d’una determinada 

comunitat, que permetin gaudir d’un intercanvi positiu d’experiències entre 

residents i visitants, on la relació entre el turista i la comunitat és justa i els 

beneficis de  l’activitat són repartits de manera equitativa, i on els visitants 

tenen una actitud participativa en l’experiència de viatge (turismo-

sostenible.org, 2018). 

Amb el temps s’han anat celebrant diferents reunions i consells per debatre 

l’estat de la situació i seguir treballant en el foment d’un desenvolupament 

sostenible. A la Carta de Lanzarote (Conferència Mundial de Turisme 

Sostenible, 1995), primera Carta de Turisme Sostenible, es va dictaminar que 

el turisme pot i ha de participar de manera activa en les estratègies de 

desenvolupament sostenible, ja que és un instrument molt potent de 

desenvolupament. Uns anys abans, el1992, en el marc de La Cumbre de la 

Tierra, celebrada a Rio de Janeiro, ja es va formular l’Agenda 21, un pla de 

desenvolupament que està dedicat especialment a la Indústria dels Viatjes i 

Turisme i que, segons Cardoso (2006; 5) ‘la seva declaració va ser de gran 

interès per reforçar la conceptualització del turisme a partir d’enfocaments 

sostenibles’. 

El 2015 es va celebrar La Cumbre Mundial de Turisme Sostenible +20, a 

Vitoria-Gasteiz, que pretenia reafirmar el compromís adoptat a la Conferència 

Mundial de Turisme Sostenible celebrada a Lanzarote l’any 2015. Aquesta 

Cima Mundial va suposar un gran canvi en la indústria del turisme, en el 

desenvolupament de l’activitat i en les pròpies destinacions, que van 

encaminar-se cap a maneres més responsables de fer i concebre el turisme 

(Carta Mundial de Turismo Sostenible, 2015). 

La 70 Assemblea General de les Nacions Unides va designar l’any 2017 com 

l’Any Internacional del Turisme Sostenible pel Desenvolupament. Aquesta 

designació representa una oportunitat per donar a conèixer la contribució del 

turisme sostenible al desenvolupament del sector públic i privat, i pot propiciar 

la mobilització de tots els stakeholders per intentar transformar el turisme en un 

catalitzador de canvis positius (OMT, 2018). Així doncs, l’any 2017 va ser un 
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any clau pel turisme sostenible, celebrant-se l’octubre d’aquest any La Cumbre 

Internacional de Lanzarote, que va comptar amb més de 500 inscrits i que 

pretenia ‘fixar els principis de la indústria turística sostenible’ (La Vanguardia, 

2017). 

Els Parcs Nacionals, Parcs Naturals i les diferents àrees protegides són zones 

que, per la seva pròpia naturalesa, són molt vulnerables al deteriorament 

mediambiental, i és per això que precisen d’un determinat model de gestió molt 

respectuós i diligent. El turisme com a eina de desenvolupament pot contribuir 

a millorar aquesta gestió, així com a la conservació de la biodiversitat, degut a 

l’augment d’ingressos i de la conscienciació i l’interès dels visitants per les 

particularitats de l’indret, la seva flora, fauna i característiques ecològiques. Per 

tant, com a activitat pot ser un mitjà per la sensibilització del públic respecte el 

medi ambient i els espais protegits i, també, un mitjà de suport a les activitats 

econòmiques tradicionals. Mantenir un equilibri entre aquests conceptes crea 

reptes en la gestió que s’hi ha de fer, sabent que el turisme ha de preservar el 

patrimoni sobre el qual es basa la seva activitat perquè sense aquesta no es 

podria sustentar. 

Així mateix, cal tenir en compte que la preocupació per la sostenibilitat, que fa 

uns anys es considerava en gran majoria com un accessori prescindible en 

l’elaboració d’estratègies per les destinacions, sigui actualment un factor de 

compra essencial per part dels consumidors dels principals mercats emissors 

de la destinació Espanya. Per tant, una destinació que no sigui percebuda com 

sostenible no es podrà considerar una destinació líder i competitiva en un futur 

(Turespaña, 2012). 

  



16 
 

3.1.2. Carta Europea de turisme sostenible  

El propòsit d’aquest projecte és la realització d’una acció inclosa en el pla 

d’accions del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter elaborat a 

partir de la recent incorporació del parc a la CETS.  

La CETS va sorgir com una iniciativa de la federació EUROPARC. Aquesta 

federació, organització que reuneix espais naturals protegits de 39 països 

d’Europa, té com a objectiu el desenvolupament del turisme dins del context de 

la sostenibilitat en tots els espais adherits (EUROPARC, 2018).  

La CETS, aprovada a l’any 1999, està orientada als gestors d’espais naturals 

protegits i també a les empreses. És una eina de gestió, una metodologia i un 

compromís al qual, els gestors d’espais naturals protegits, els empresaris locals 

i altres actors locals,  s’hi poden adherir de forma voluntària (EUROPARC, 

2018). Aquesta eina ajuda a les àrees protegides a millorar el desenvolupament 

de l’activitat turística de manera continuada, sempre tenint en compte les 

necessitats del territori, les empreses i els habitants de la zona.  

Aquesta iniciativa es basa en 10 principis fonamentals que es poden observar a 

continuació:   

Taula 1: Els 10 principis de la CETS 

PRINCIPIS 

1. Foment de la cooperació amb el sector turístic. 

2. Definició d’una estratègia i un pla d’acció a 5 anys.  

3. Protegir i promoure el patrimoni natural i cultural.  

4. Oferir una experiència d’una alta qualitat als visitants.  

5. Informar sobre les qualitat especials de la zona protegida.  

6. Promoure productes turístics que permetin descobrir i entendre el territori.  

7. Formar als actors del turisme en temes de sostenibilitat.  

8. Mantenir, millorar la qualitat de vida de la població local.   

9. Augmentar els beneficis del turisme per l’economia local.  

10. Ordenar i gestionar la freqüentació turística.  

Font: extret de la pàgina web de la Xarxa Europarc: http://www.redeuroparc.org   

http://www.redeuroparc.org/
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L’EUROPARC va desenvolupar tres fases per l’adhesió a aquesta Carta:  

 Fase I. Acreditació d’espais naturals protegits: Aquesta fase és iniciada 

per l’espai protegit, que d’acord amb els empresaris turístics i altres actors 

locals sol·liciten aquesta adhesió, i és el territori el que rep el reconeixement de 

la CETS. 

 Fase II. Adhesió de les empreses: Després d’haver acreditat el territori, la 

CETS farà una distinció de les empreses que més s’esforcin per fer sostenible 

la seva activitat i que més col·laborin amb els gestors de l’espai protegit. 

L’adhesió pot ser sol·licitada de manera voluntària per les empreses i significa 

una col·laboració autèntica entre l’empresa i l’espai protegit, garantint avenços 

en el desenvolupament sostenible. En aquesta fase les empreses 

seleccionades per l’adhesió poden ser: empreses d’allotjament, restaurants, 

empreses de guiatge i d’educació ambiental, empreses d’elaboració de 

productes artesanals, etc.  

 Fase III. Adhesió de les agències de viatges: La tercera fase es va 

aprovar a Europa l’any 2014 i a Espanya l’any 2016 i consisteix en fomentar la 

comercialització d’ofertes turístiques als espais protegits. Aquesta oferta ha de 

respectar els principis de la CETS i, per tant, el més important és que 

contribueixi a la conservació i el desenvolupament local. Així mateix, igual que 

en la segona fase, es faran distincions entre les agències de viatges que més 

es comprometin amb el desenvolupament del turisme sostenible. 

Els beneficis de la CETS són múltiples i es poden dividir en dos grans blocs: 

beneficis per els espais protegits i beneficis per les empreses. Es poden veure 

llistats a la taula següent:  
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Taula 2: Beneficis de la Carta Europea de Turisme Sostenible 

Beneficis per els espais naturals 

Una base per reforçar les relacions amb les parts interessades en el turisme 

local, i el sector turístic en general.  

L’oportunitat d’influir en el desenvolupament turístic de la zona.  

Una millor imatge en l’escenari europeu com a zona dedicada al turisme 

sostenible.  

L’oportunitat de desenvolupar relacions públiques i despertar la consciència 

dels visitants a través dels mitjans de comunicació locals i nacionals.   

L’oportunitat de treballar amb altres espais de la xarxa de la Carta Europea i 

aprendre d’ells.  

Assessorament públic tant a nivell intern com extern, que dóna accés a noves 

idees i millores i major credibilitat davant potencials socis financers.   

Beneficis per les empreses 

Les empreses mantindran i podran augmentar la seva rendibilitat a través de: 

1. Una major satisfacció del visitant i la repetició de la seva visita.  

2. La reducció dels costos d’explotació mitjançant auditories i l’ús sostenible 

dels recursos (energia, aigua, etc.).  

3. Retenir la despesa del visitant a l’economia local mitjançant l’ús de 

productes gastronòmics locals i altres productes distintius, així com amb la 

promoció d’activitats, festivals i costums locals.  

4. Un compromís amb el personal de l’espai protegit i altres parts interessades 

locals en el desenvolupament conjunt de l’estratègia turística de la zona.  

5. Ser reconeguda a nivell europeu o el desenvolupament de noves 

oportunitats comercials mitjançant:  

 L’accés a nous clients atrets pels espais protegits. 

 Una nova oferta orientada cap al descobriment del medi ambient.  

 La creació d’una oferta fora de temporada.  

 El treball amb altres sectors econòmics locals i la compra de serveis i 

productes locals.  

 Un bon coneixement de la freqüentació turística en el conjunt del 

territori.  

 Una informació de qualitat sobre l’espai protegit.  

És també un avantatge comercial poder informar als clients, en el material 

promocional i en el servei al client, que una empresa és col·laboradora 

acreditada d’un espai protegit al que s’ha concedit la CETS.  

Font: extret de la pàgina web de la Xarxa Europarc: http://www.redeuroparc.org 

http://www.redeuroparc.org/
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Eines com aquesta són de gran valor i ajuda, i cal tenir-les en compte, a l’hora 

de mantenir el delicat equilibri entre el desenvolupament turístic i la conservació 

dels recursos en els que es basa, tan naturals com culturals, sense els quals 

aquesta activitat no es podria desenvolupar.  
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3.2. Identificació i inventariat de recursos turístics: l’estat de la 

qüestió. 

3.2.1. Conceptes bàsics: els recursos turístics  

El mot recurs és emprat de manera molt habitual dins de gairebé tots els 

àmbits; des de l’econòmic, el mediambiental, el legal i, d’igual manera, el 

turístic.  S’utilitza en la planificació de qualsevol activitat i poden ser de molts 

tipus: naturals, humans i financers, entre d’altres (Leno, 1993). La Real 

Acadèmia Española el defineix com un mitjà de qualsevol classe que servirà 

per aconseguir el que un pretén, com a béns i mitjans de subsistència i també 

com el conjunt d’elements disponibles per poder resoldre una necessitat o dur a 

terme un objectiu.  

D’això s’extreu que la paraula recurs abasta una gran quantitat de conceptes i 

que ha anat evolucionant, igual que les necessitats humanes, al llarg del temps. 

Així doncs, elements que anteriorment no s’havien considerat recursos com a 

tal, n’esdevenen un. Per tant, tal com apunta Leno (1993:30) “el concepte de 

recurs és subjectiu, relatiu, funcional i, a la vegada, dinàmic en el temps ja que 

depèn del coneixement, la capacitat tecnològica i dels objectius individuals i 

socials”.  

El desenvolupament continu del turisme, en volum i en tipologies, va crear la 

necessitat de forjar la terminologia de recursos turístics, definida com ‘tots els 

béns i serveis que, a través de l’activitat de l’home i dels seus mitjans, fan 

possible l’activitat turística i satisfan les necessitats de la demanda’ 

(Organització Mundial del Turisme, 1979:3). No obstant, l’OMT fa la 

diferenciació de dos conceptes que poden esser confosos: els anteriorment 

esmentats recursos turístics i el patrimoni turístic. Aquest últim el defineix com 

‘l’agrupació potencial de béns, tant materials com immaterials, a l’abast de 

l’home i que poden utilitzar-se, després d’un procés de transformació, per 

satisfer les necessitats turístiques’ (1979:3).  

La relació d’aquests dos conceptes permet arribar a la conclusió que 

prèviament a la denominació d’un recurs turístic com a tal, aquest ja existeix 

com a patrimoni turístic, i que no és fins al moment en que desperta un interès 
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de visita i és adaptat per un ús turístic quan esdevé un recurs dins d’aquest 

àmbit. Això és clau, ja que de la definició de recurs es desprèn que són 

elements destinats a satisfer una necessitat o motivació. Es podria dir, doncs, 

que tota activitat turística gira entorn a aquests atractius, que impulsen a un 

sector de la població a desplaçar-se a grans distàncies per contemplar o 

experimentar quelcom.   

Enfocant la recerca a un escenari més proper, a nivell autonòmic, la Llei 

13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya estableix la seva pròpia 

definició de recursos turístics a l’article 2 del citat text: ‘tots els béns materials i 

immaterials i totes les manifestacions de la realitat física, social, històrica i 

cultural que puguin generar o incrementar els corrents turístics cap a Catalunya 

o dins del seu territori, la infraestructura d’establiments i de serveis adreçats al 

turisme i el manteniment d’un nivell adequat de qualitat en la prestació dels 

serveis turístics’.    

Aquesta definició, molt més posterior que l’extreta de l’OMT, esmenta 

directament com a recursos turístics les infraestructures i serveis necessaris 

per la satisfacció de les necessitats turístiques, així com destaca la importància 

de proveir aquests serveis dins d’uns estàndards de qualitat. L’article 4 de la 

Llei en qüestió fa una classificació dels recursos turístics segons la seva 

importància en tres possibles categories: 

 Recursos turístics essencials: són aquells que, aïlladament o conjuntament 

amb altres, tenen la capacitat de generar corrents de turisme rellevants i 

contribueixen a reforçar la realitat de Catalunya com a marca turística global i a 

promocionar el país com a destinació turística.  

 Recursos turístics d’interès local: són aquells que contribueixen a 

incrementar els corrents turístics cap a municipis, comarques o àrees concretes 

del territori de Catalunya.  

 Recursos turístics potencials: són tots aquells béns, manifestacions o 

serveis susceptibles de convertir-se en recursos turístics tant d’interès local 

com essencials. 
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L’article 10 de la mateixa Llei declara que, com a mínim, aquells recursos que 

siguin catalogats com a essencials hauran de ser objecte d’inventari. Així 

doncs, ja ens introdueix aquest concepte com una acció ineludible en una 

classe de recursos i recomanable en les restants. Se’n pot deduir la 

importància, doncs, a nivell de gestió del turisme de posseir un document 

d’aquestes característiques.   

Recapitulant el concepte de recurs i de recurs turístic, si bé la seva essència és 

la mateixa, no és un terme estàtic sinó que s’ha forjat i ha anat adaptant-se a 

les necessitats canviants de la humanitat. Es conclou, doncs, que és de vital 

importància fer una definició clara i precisa d’aquest concepte, analitzant tots 

els matisos i canvis que ha anat experimentant des del moment en que va ser 

concebut, per tal d’arribar a constituir un inventari de recursos el més acurat 

possible.    

  



23 
 

3.2.2. Metodologies d’inventariat i jerarquització  

El turisme és una matèria molt transversal que requereix d’una gran planificació 

i de la creació de varietat de productes que puguin esser consumits pels 

diferents nínxols de mercat. El primer pas en una bona planificació és la 

realització d’un inventari de tot aquell conjunt de recursos turístics, ja siguin 

actuals o potencials, dels que disposa una regió. Això serà de gran utilitat a 

l’hora d’elaborar, no només productes, sinó totes les estratègies de 

comunicació i posicionament d’una destinació.  

Precisament l’OMT (1979) destaca aquest instrument com un document molt 

valuós en el procés de planificació, ja sigui en l’àmbit sectorial com el territorial, 

ja que permetrà als gestors en turisme avaluar i establir les prioritats en el seu 

desenvolupament.  

Aquest inventari turístic consistiria bàsicament en la catalogació i ordenació en 

fitxes dels diferents recursos de la zona, complimentant cada fitxa amb una 

determinada informació, així com arxius fotogràfics d’aquests mateixos. En 

paraules de l’Organització dels Estats Americans un inventari de recursos 

turístics es podria considerar com ‘un catàleg dels llocs, objectes o 

establiments d’interès turístic d’una àrea determinada’ (citat a Leno, 1993:36).  

Tot i la simplicitat d’aquesta acció, no existeix un mètode definit i acceptat de 

manera universal i això implica que, al llarg del temps, diferents autors i 

organitzacions han aportat el seu gra de sorra creant o modificant diferents 

metodologies per tal d’adaptar-les al seu temps o a les necessitats de cada 

regió. Un d’aquests mètodes és el que idea el Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo de Perú (2008) i que anomena dos principis fonamentals en que 

qualsevol inventari d’atractius turístics s’hauria de basar: ‘ha de constituir un 

reflex fidel a la realitat dels recursos turístics, indicant la informació tècnica i la 

situació en la que es troben, perquè a partir d’aquest instrument, es pot 

propiciar l’adaptació necessària que permeti el desenvolupament turístic. [...] 

Ha de ser clar, obert i dinàmic, permetent la seva actualització periòdica de 

totes les variacions que experimenten els recursos turístics i les seves noves 

situacions; així com la incorporació d’aquells que siguin nous.’ 
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Fent un pas endarrere cap a un concepte més bàsic com és de quina manera 

es poden classificar aquests recursos, s’entreveu també poc consens i una 

gran varietat de terminologies. La següent taula serveix, a mode de resum, per 

esclarir una mica els diferents autors i els termes que s’han anat forjant al llarg 

dels anys dividits pel seu criteri de categorització: 

Taula 3: Criteris de categorització dels recursos turístics 

Criteri de 
categorització 

Autor/s Elements 

 
 
 

Segons la 
naturalesa  

dels recursos 

 
 

Pierre Defert 
 (1972) 

a) Hidromo: recursos relacionats amb l’aigua 
b) Litomo: tot element construït per l’home 
c) Antropómo: relacionats amb l’estructura socio-
econòmica 
d) Phitomo: element terrestre natural o modificat o 
no per l’home 
e) Mnémone: record o memòria 

 
Gutiérrez 

(1986) 

a) Regions especials: parcs, santuaris, àrees 
naturals protegides, reserves, etc.  
b) Recursos biològics: fito geogràfics o zoogràfics   
c) Recursos físics: geomorfològics i hidrològics  

 
Segons els seu 
potencial turístic 

 
Clawson i 
Knetsch  
(1966) 

a) Recursos orientats cap a l'usuari: situats prop 
de l’úsuari 
b) Recursos de tipus entremig: espais de segona 
residència  
c) Oci basat en el recurs: àrees valuoses i fràgils 
allunyades de la demanda  

 
 
 
 

Segons la seva 
qualitat com a 

patrimoni turístic 

 
 

Romero 
(1986) 

a) Recurs turístic nacional: tot element 
geomorfològic, biofísic o la barreja d’ambdós, les 
característiques del qual el facin susceptible de ser 
visitat per turistes.    
b) Recurs turístic cultural: tot element creat per 
l’home que ofereixi atractius capaços d’interessar al 
visitant.  

 
Organització 
dels Estats 
Americans 

(OEA, 1990) 

a) Llocs naturals 
b) Museus i manifestacions culturals 
c) Folklore 
d) Relacions tècniques, científiques o artístiques 
contemporànies  
e) Esdeveniments programats  

 
 
 
 
 
 

Criteri mixt 

Corna 
Pellegrini 

(1973) 

a) Recursos originals: la seva funció original no 
està relacionada amb el fenomen turístic 
b) Recursos complementaris: creats per l’home 
per augmentar la capacitat d’atracció 

 
Bukart i 
Medlik 

a) Bàsics (resource-based): la qualitat del recurs 
no és suficient per motivar el desplaçament 
b) Destinats a un ús especific (resource user-



25 
 

(1986) oriented): l’accessibilitat és el factor més valorat 

 
Gunn  
(1988) 

a) Tourist attractions: són aquells que satisfan la 
demanda d’un turisme itinerant 
b) Destination attractions: són aquells que 
generen estades turístiques 

Font: Inventario de recursos turísticos como base para la planificación territorial 
en la zona altiplano de San Luis Potosí (Blanco, Vázquez, Reyes, Guzmán; 
2015)  

Cada autor, doncs, els ha anomenat i categoritzat segons criteris diferents, tot i 

que entre moltes de les terminologies es poden observar similituds i, els 

diferents criteris de categorització podrien tenir una relació de 

complementarietat entre ells.  

La finalitat comuna d’aquestes classificacions és establir un llistat més o menys 

ordenat dels diferents recursos turístics d’una zona, però s’ha de tenir en 

compte que el coneixement d’aquest recursos no és suficient quan es parla de 

planificació. Caldria, a més de saber-ne el nombre, naturalesa o funció, establir-

ne la importància a l’hora d’organitzar les prioritats dels diferents programes i 

projectes de planificació (Leno; 1991). 

A continuació es revisaran en profunditat les metodologies d’inventariat turístic 

més importants que han estat elaborades: el seu funcionament, les 

característiques principals, criteris i terminologies desenvolupades per 

cadascun dels seus autors.  
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3.2.2.1. Organització dels Estats Americans  

Tal i com s’ha esmentat a l’apartat anterior, la importància de les metodologies 

d’inventariat turístic recau, no només en elaborar un llistat dels recursos 

disponibles, sinó organitzar-los en un ordre d’importància.  

La metodologia pionera en aquest aspecte va ser la ideada per l’Organització 

dels Estats Americans (OEA). Aquest mètode permet establir una classificació 

dels recursos i, a més, fer-ne una jerarquització. Aquesta classificació, l’OEA la 

fa a través de cinc grans categories, dividides a la vegada en diferents tipus i 

subtipus.  

Taula 4: Categories de classificació de recursos de l’Organització dels Estats 

Americans 

CATEGORIA TIPUS SUBTIPUS 

1. Espais Naturals 

 1.1. Muntanyes 1.1.1. Alta Muntanya 
1.1.2. Serres 
1.1.3. Volcans 
1.1.4. Valls i prats 
1.1.5. Altiplans 
1.1.6. Zones nevades 
1.1.7. Glaceres 
1.1.n__ 

1.2. Planes 1.2.1. Planes 
1.2.2. Deserts 
1.2.3. Salines 
1.2.n__ 

1.3. Costes 1.3.1. Costes 
1.3.2. Penya – segats  
1.3.3. Esculls 
1.3.4. Illots 
1.3.5. Barreres 
1.3.6. Illes 
1.3.7. Fiords 
1.3.8. Canals 
1.3.9. Penínsules 
1.3.10. Badies i cales 
1.3.n__ 

1.4. Llacs, llacunes i estuaris 

1.5. Rius 

1.6. Salts d’aigua 

1.7. Coves i cavernes 

1.8. Llocs d’observació de flora i fauna 
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1.9. Llocs de caça i pesca 

1.10. Camins pintorescs 

1.11. Termes 

1.12. Parcs Nacionals i reserves de flora i fauna 

2. Museus i manifestacions culturals 

 2.1. Museus 

2.2. Obres d’art i tècnica 2.2.1. Pintura 
2.2.2. Escultura 
2.2.3. Art decoratiu 
2.2.4. Arquitectura 
2.2.5. Realitzacions urbanes 
2.2.6. Obres d’enginyeria 
2.2.n__ 

2.3. Llocs històrics 

2.4. Ruïnes i llocs arqueològics 

3. Folklore 

 3.1. Manifestacions religioses i creences populars 

3.2. Fires i mercats 

3.3. Música i dansa 

3.4. Artesania i arts 3.4.1. Terrisseria 
3.4.2. Teixits i vestimentes 
3.4.3. Metalls 
3.4.4. Cuirs 
3.4.5. Fustes 
3.4.6. Pedres 
3.4.7. Cistelleria 
3.4.8. Instruments musicals 
3.4.9. Màscares 
3.4.10. Objectes rituals 
3.4.12. Imatgeria 
3.4.n__ 

3.5. Menjars i begudes típiques 

3.6. Grups ètnics 

3.7. Arquitectura popular espontània 

4. Realitzacions tècniques, científiques i artístiques contemporànies 

 4.1. Explotacions mineres 

4.2. Explotacions agropecuàries 

4.3. Explotacions industrials 

4.4. Obres d’art i tècnica 4.4.1. Pintura 
4.4.2. Escultura 
4.4.3. Artesania 
4.4.4. Disseny industrial 
4.4.5. Arquitectura 
4.4.6. Realitzacions urbanes 
4.4.7. Obres d’enginyeria 
4.4.n__ 

5. Esdeveniments programats 
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 5.1. Artístics 5.1.1. Musicals 
5.1.2. Teatrals 
5.1.3. Festivals de cinema 
5.1.n__ 

5.2. Esportius 

5.3. Altres 5.3.1. Festes religioses i populars 
5.3.2. Concursos de bellesa 
5.3.3. Convencions i congressos 
5.3.4. Cursa de braus 
5.3.5. Fires i exposicions 
5.3.6. Jocs d’atzar 
5.3.7. Parcs recreatius 
5.3.8. Mercats 
5.3.9. Vida nocturna 
5.3.10. Gastronomia 
5.3.11. Rodeos 
5.3.12. Carnavals 
5.3.n__ 

Font: Técnicas de evaluación del potencial turístico, Leno (1991) 

El que proposa aquesta metodologia, un cop identificats i categoritzats els 

recursos, és fer-ne una avaluació crítica per poder establir el seu interès turístic 

i adjudicar la corresponent jerarquia d’entre les quatre que defineix l’OEA:  

Taula 5: Nivells de jerarquització de l’Organització dels Estats Americans 

JERARQUIA DESCRIPCIÓ 

3 Atractiu amb característiques excepcionals i gran significació per el 
mercat turístic internacional, capaç per si sol de motivar una important 
corrent de visitants (actual o potencial).  

2 Atractiu excepcional capaç de motivar una corrent (actual o potencial) de 
visitants nacionals o estrangers, ja sigui per si sol o en conjunt amb altres 
atractius contigus.  

1 Atractiu amb alguna característica rellevant, capaç d’interessar a visitants 
de llarga distància que han arribat a la zona per altres motivacions 
turístiques.   

0 Atractius sense mèrits suficients per considerar-lo al nivell de les 
jerarquies anteriors, però que juga un paper complementari diversificant i 
potenciant la resta dels recursos.  

Font: Técnicas de evaluación del potencial turístico, Leno (1991) 

Finalment, aquest mètode també planteja la recollida de dades en un sistema 

de fitxes individuals per a cada recurs, la informació que s’ha de recollir en 

aquestes fitxes, segons la OEA, és la següent:  
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Taula 6: Fitxa de recollida de dades de recursos de l’Organització dels Estats 

Americans 

NOM DEL RECURS:  

CATEGORIA TIPUS SUBTIPUS JERARQUIA 

    

Espai per a fotografies i observacions: 

 

Ubicació:  

Mitjà d’accés:  

Visitants:  

Característiques:  

Font: Técnicas de evaluación del potencial turístico, Leno (1991)  
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3.2.2.2. Mètode de la UNESCO  

El primer que fa la UNESCO amb el seu mètode d’inventariat turístic és 

diferenciar els recursos en bàsics i complementaris. Els bàsics, com el seu nom 

indica, són aquells que constitueixen el principal motiu del viatge dels turistes i, 

els complementaris tenen la funció d’acompanyar els recursos bàsics, 

completant-los i diversificant l’oferta turística d’una àrea en qüestió.  

Alhora classifiquen aquests recursos, bàsics i complementaris, de manera més 

específica en tres tipologies: atractius naturals, atractius culturals i atractius 

d’esdeveniments.  

La UNESCO també recalca la importància de registrar els recursos en fitxes 

que tinguin en compte unes variables principals. La fitxa, amb la informació que 

determinen necessària, quedaria de la següent manera:  

Taula 7: Fitxa d’inventariat de recursos segons la UNESCO 

Nom:  (Nom propi del lloc o fet que s’estigui registrant) 

Localització: (Mapa amb la ubicació de l’atractiu analitzat i d’aquells altres que 
es trobin en la mateixa zona turística.) 

Caracterització: (Trets de l’atractiu que li profereixen interès turístic, el tipus de 
turisme que genera, etc. Es poden adjuntar fotografies o imatges 
il·lustratives.)   

Accessos: (Vies per arribar al recurs: aèries, marítimes o terrestres)  

Requisits d'ingrés: (Regulacions o permisos necessaris per accedir al recurs: visat, 
edat, etc.) 

Valoració: (Estat actual, nivell d’utilització, accessibilitat, equipament, etc. 
Utilització potencial i accions de revitalització.) 

Font: Programa de desarrollo de capacidades del Caribe. Módulo 2: Gestión 

del turismo en sitios patrimoniales, UNESCO (2005) 

Aquest mètode també destaca la necessitat de fer una avaluació dels recursos 

un cop identificats i catalogats. Ho fa de manera simple, en quatre categories 

regides segons la importància dels atractius:  
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Taula 8: Classificació dels recursos segons la UNESCO 

Recursos de potencial molt alt:  Quan existeixen excel·lents condicions pel 
desenvolupament d’un projecte de turisme, els 
recursos constitueixen per si mateixos un atractiu 
suficient a escala nacional i internacional. A més la 
infraestructura permet atraure una demanda de qualitat 
sense pràcticament cap esforç promocional o 
d’inversió.  

Recursos de potencial alt: Quan hi ha bones condicions pel desenvolupament 
turístic, però existeixen certes carències o problemes 
susceptibles de solució.  

Recursos de potencial mig: Pels atractius no destacats o d’interès local i quan 
existeixen deficiències significatives en l’àmbit dels 
accessos i infraestructures que requereixen un esforç 
de promoció i inversió.  

Recursos de potencial baix: Recursos que tenen escàs atractiu natural o cultural, i 
nivells baixos o inexistents d’infraestructures i 
equipaments.   

Font: Programa de desarrollo de capacidades del Caribe. Módulo 2: Gestión 

del turismo en sitios patrimoniales, UNESCO (2005) 

Per avaluar la potencialitat turística dels recursos, la metodologia de la 

UNESCO utilitza quatre indicadors:  

 Ambientals: avaluen la susceptibilitat de l’aprofitament turístic dels aspectes 

mediambientals propis de l’àrea, com pot ser el valor ecològic, característiques 

ambientals autòctones i locals, existència d’unitats ambientals rellevants, fauna 

i flora autòctones, macro i micropaisatge, geomorfologia, etc. 

 Turístics: avaluen la susceptibilitat del desenvolupament i ús turístic dels 

equipaments i serveis dins l’àrea d’estudi, es valora: existència o ambient idoni 

per la implantació d’allotjaments turístics, restauració, animació, equipaments 

sanitaris comercials, comunicacions externes i internes, com carreteres, 

telèfons, etc.  

 De percepció: en general aquest indicador comprendrà aspectes com: aire, 

aigües, residus, sorolls, descans, tranquil·litat, etc. Però s’ha de tenir en compte 

que la valoració d’una àrea a aquest nivell és molt complexa, ja que la 

percepció és un procés marcadament individual, psicològic i fisiològic, i la seva 

homogeneïtzació és difícil. Aquesta situació es dificulta degut a l’anomenada 
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percepció social, terme que fa referència a la percepció desigual que es té dels 

fenòmens en funció de la procedència social dels visitants. 

 Antròpics: s’avalua el potencial d’ús i desenvolupament turístic de totes les 

manifestacions humanes de l’àrea, valorant l’arquitectura popular, l’arquitectura 

monumental, l’artesania, la gastronomia, els costums, festes, tradicions i la 

població. 

Per acabar, la UNESCO ressalta que, a més d’avaluar aquests indicadors, cal 

senyalar les característiques del recurs relacionades amb la seva singularitat i 

autenticitat. 
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3.2.2.3. Organització Mundial del Turisme 

Tal i com s’ha esmentat amb anterioritat l’OMT va definir la diferenciació entre 

el patrimoni turístic i els recursos turístics. A l’hora  de fer l’inventari d’aquests 

últims, l’OMT, igual que la resta d’autors i organitzacions, proposa l’elaboració 

d’una fitxa individual per cada recurs amb l’objectiu de recopilar-ne la 

informació i característiques essencials.  

Es poden observar a la taula que hi ha a continuació:   

Taula 9: Fitxa de l’inventariat de recursos de l’OMT 

Identificació del recurs 

Denominació:  

Localització:  

Descripció del recurs:  

Condicions climàtiques:  

Zona turística a la que integra:  

Informació fotogràfica:  

Relacions amb altres recursos turístics i circuits que integra 

 

Infraestructura turística del recurs (tècnica, de transport i urbana) 

 

Senyalització i accessos 

 

Serveis d’informació 

 

Equipaments turístics i serveis existents 

 

Calendari i horari d’utilització 

 

Planificació existent 

 

Nivell i grau d’utilització 

 

Tipus de demanda que utilitza el recurs 
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Propietat (pública o privada) 

 

Organisme responsable de la seva ordenació, conservació i promoció 

 

Característiques particulars del recurs 

 

Especificació del recurs 

 

Facilitat d’accés i proximitat als centres emissors de demanda 

 

Importància actual del recurs 

 

Existència de directrius en matèria d’ordenació i planificació 

 

Aprofitament i utilització convenient 

 

Font: Técnicas de evaluación del potencial turístico, Leno (1991) 

L’avaluació dels recursos turístics que planteja l’OMT gira entorn a dos grans 

blocs: els factors interns i els factors externs.  

La finalitat és determinar la importància d’aquests, tant l’actual com la futura i 

en relació amb el seu entorn i altres recursos. El detall dels criteris d’avaluació 

que determina l’OMT és poden veure a continuació:   

Taula 10: Factors a avaluar en els recursos turístics segons l’OMT 

FACTORS INTERNS 

Grau d’utilització del recurs 

Urbanització:  - Tipus: turística, mixta, no turística 
- Qualitat de la construcció: bona, regular, en mal estat 
- Intensitat d’urbanització del recurs: bona, regular, deficient 

Infraestructura: - Mitjans de transport 
- Nivell de serveis oferts 
- Altres 

Equipaments i 
serveis turístics: 

- Quantitat i qualitat del tipus d’allotjaments existents 
- Qualitat de l’oferta turística complementària: restaurants, 
cafeteries, sales de festa, artesania, esports, agències de viatge, 
etc.  
- Qualitat dels serveis turístics: informació, comercialització i 
transport 
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Característiques intrínseques del recurs turístic: 

Aspectes que defineixen la pròpia naturalesa del recurs, depenent del tipus del recurs al 
que pertany poden ser diverses.  
 

FACTORS EXTERNS 

Accessibilitat: Qualitat i quantitat dels accessos al recurs des dels indrets on es 
troba la demanda i la disponibilitat de mitjans de transport públics.  

Proximitat als 
centres emissors: 

Mentre menor sigui la distància entre el centre emissor i el recurs, 
major serà el grau d’atracció d’aquest.  

Especificitat del 
recurs:  

Aquest apartat calcula la mesura d’aprofitament turístic del recurs 
en comparació a altres recursos de la mateixa naturalesa.  

Importància del 
recurs: 

Determinada segons l’impacte del recurs al mercat turístic, així com 
el volum de demanda que és capaç de generar.  

Font: Técnicas de evaluación del potencial turístico, Leno (1991) 

El valor turístic (VT) de cada recurs s’obtindrà a partir del producte de les 

puntuacions obtingudes dels factors a avaluar esmentats anteriorment. 

Aquestes puntuacions sorgiran d’aplicar als factors d’avaluació, a cadascun 

d’ells interns o externs, un valor de 0 a 3.  

Se sumaran aquests valors i es farà el producte del seu resultat, obtenint així el 

valor turístic i l’ordre de jerarquització dels recursos.   

Per fer-ho de manera més gràfica:  

X = suma de les puntuacions dels 
FACTORS INTERNS 

Y = suma de les puntuacions dels 
FACTORS EXTERNS 

 A = puntuació factor 
URBANITZACIÓ 
 B = puntuació factor 
INFRAESTRUCTURA 
 C = puntuació factor 
EQUIPAMENTS I SERVEIS 
 D  = puntuació factor 
CARACTERÍSTIQUES 
INTRÍNSEQUES 

 E = puntuació factor 
ACCESSIBILITAT 
 F = puntuació factor 
PROXIMITAT ALS CENTRES 
EMISSORS 
 G = puntuació factor 
ESPECIFICITAT DEL RECURS 
 H = puntuació  factor 
IMPORTÀNCIA DEL RECURS 

Per tant: 

X = A+B+C+D 

Y = E+F+G+H 

i 

Valor Turístic o VT = X·Y 
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3.2.2.4. Ministeri de Comerç Exterior i Turisme de Perú 

Una de les metodologies d’inventariat turístic més recent i completa, fins la 

data, és la que va realitzar, i que ja s’ha mencionat anteriorment, el Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo de Perú a l’any 2008, anomenat Manual para la 

Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a Nivel Nacional.   

Aquest manual divideix el procés d’inventariat en dos grans blocs o fases, que 

simultàniament estan estructurades en diversos passos cadascuna:  

 Fase I: La categorització. Ordenar i classificar els llocs, objectes, 

esdeveniments i altres elements d’interès turístic dels recursos turístics del 

país, regió o àrea determinada. És el procés que es refereix a la recopilació de 

la informació, ordenament i classificació de dades.  

- Fase II: La jerarquització. L'avaluació i la jerarquització dels recursos 

turístics, que inclou el procés de ponderació dels recursos amb la finalitat de 

determinar el seu grau d’importància. 

El mètode desgrana aquesta primera fase en cinc etapes, que s’observen a 

continuació:  

 Primera Etapa: definició de les categories, tipus, subtipus i elements 

d’informació a incloure per cada recurs turístic. En el seu cas utilitzen la 

classificació ideada per l’OEA, és a dir: a) llocs naturals, b) manifestacions 

culturals, c) folklore, d) realitzacions tècniques, científiques i artístiques 

contemporànies, e) esdeveniments programats i les seves corresponents 

subcategories.  

 Segona Etapa: recopilació de la informació secundària. En aquesta etapa 

es tractaran totes les dades obtingudes dels governs locals i regionals, la 

bibliografia existent, els diaris i/o revistes i informació d’organismes 

especialitzats. 

 Tercera Etapa: el treball de camp. Consisteix en la identificació i/o 

verificació in situ dels recursos turístics, dels tipus de mitjans d’accés i facilitats 

turístiques. Aquesta fase ampliarà i/o ajustarà la informació que s’hagi obtingut 
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en l’anterior etapa. Si és necessari, en aquesta fase també es realitzaran 

entrevistes amb representants de les comunitats locals, que seran més 

coneixedors dels seus recursos turístics, a fi de poder completar, 

posteriorment, la fitxa del recurs. 

Taula 11: Fitxa de l’inventariat turístic, versió resumida 

Nom del recurs:  Fitxa n.º:  

Ubicació 
geogràfica: 

 

Categoria:  

Tipus:  

Subtipus:  

Descripció: 

 

Particularitats: 

 

Estat actual:  

Tipus de visitants:  

Tipus de mitjans 
d’accés:  

 Distància / temps  

Tipus d’ingrés al recurs: 

 

Època propicia de visita al recurs turístic: 

 

Horari de visita:  

 

Infraestructura bàsica: 

 

Activitats actuals dins del recurs turístic: 

 

Serveis actuals dins i fora del recurs turístic:  

 

Font: Manual para la Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a Nivel 

Nacional, Ministerio de Comercio Exteior y Turismo (2008) 

 Quarta etapa: aquesta etapa és la del processament de la informació 

recopilada. Es realitzarà la classificació i ordenament dels recursos, segons la 
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categoria, tipus i subtipus que els hi correspongui, prèviament definits a la 

primera etapa. 

 Quinta etapa: elaboració de l’informe preliminar, és a dir, el document que 

constitueix el diagnòstic i el resum dels principals recursos turístics. 

Un cop completades aquestes cinc etapes es passaria a la següent, la fase de 

la jerarquització. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú afirma 

que l’objectiu general d’aquesta part és establir el nivell d’importància dels 

recursos a nivell nacional, per tal de poder planificar un desenvolupament 

turístic adequat.  

La metodologia estableix quatre nivells de jerarquització: en funció de la 

importància del recurs, si són recursos operatius, i de la seva demanda 

potencial, si son recursos no operatius.   

Taula 12: Taula de nivells d’avaluació de la jerarquització 

JERARQUIA DESCRIPCIÓ 

 
4 

Recursos excepcionals i de gran significació per 
el mercat turístic internacional, capaços per si 
sols, de motivar una corrent important de 
visitants (actual o potencial). 

 
3 

Recursos amb aspectes excepcionals, capaços 
de motivar, per si sols o conjuntament amb 
altres recursos una corrent actual o potencial de 
visitants nacionals o estrangers.  

 
2 

Recursos amb alguns aspectes capaços 
d’interessar visitants que hagin arribat a la zona 
per altres motivacions turístiques, o de motivar 
corrents turístiques locals.  

 
1 

Recursos sense mèrit suficient per considerar-
los dins les jerarquies anteriors, però que, 
igualment formen part de l’inventari de recursos 
turístics com elements que poden complementar 
a altres de major jerarquia.  

Font: Manual para la Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a Nivel 

Nacional, Ministerio de Comercio Exteior y Turismo (2008) 
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Per assignar aquesta jerarquia identifiquen vuit criteris d’avaluació: 7 aplicables 

als recursos operatius i 5 als no operatius. Alhora estan dividits en dos blocs: 

relacionats amb el valor intrínsec del recurs i relacionat amb la representativitat 

i la demanda. Els hi assignen, a més, un factor de ponderació en funció de la 

seva importància turística. Aquesta ponderació, com es pot observar a la taula 

que hi ha a continuació, és diferent segons el recurs ja estigui en operació o no.  

Taula 13: Criteris de ponderació de la jerarquització 

 
CODI 

 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 

PES 

Recurs en operació Recurs que no està 
en operació 

RELACIONATS AMB EL VALOR INTRÍNSEC DEL RECURS 

A Particularitat 2 2,5 

B Publicacions 0,5 1 

C Reconeixement 1,5 2,5 

D Estat de conservació 1,5 3 

RELACIONATS AMB LA REPRESENTATIVITAT I LA DEMANDA 

E Flux de turistes 2  

F Representativitat 1,5  

G Inclusió en la visita turística 1  

H Demanda potencial  1 

Font: Manual para la Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a Nivel 

Nacional, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2008) 

Aquests criteris van acompanyats de diferents variables amb una puntuació 

diferent per cadascun d’ells.  

Taula 14: Criteris d’avaluació per la jerarquització 

CRITERIS D’AVALUACIÓ VALORACIÓ 

A PARTICULARITAT 

 Atributs únics que el destaquen en l’àmbit internacional:  
- Reconeixement internacional que el diferencia 
- Valor històric (antiguitat, fets, cultura autèntica) 
- Característiques naturals que el diferencien a nivell internacional 

6 

Atributs que el destaquen en l’àmbit nacional:  
- Valor històric (antiguitat, fets, cultura autèntica) 
- Valor i qualitat arquitectònica que el diferencia (edificacions 
autèntiques, qualitat del disseny, diferent als del seu gènere) 
- Característiques naturals que el diferencien a nivell nacional.  

4 
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Atributs que el destaquen en l’àmbit regional: 
- Característiques culturals i naturals que el diferencien a nivell 
regional 
- Valor i qualitat arquitectònica que el diferencia 

2 

Atributs que el destaquen en l’àmbit local: 
- Característiques locals i naturals que el diferencien a nivell local 
- Valor i qualitat arquitectònica que el diferencia 

1 

B PUBLICACIONS  

 Publicacions d’ordre científic, històric, cultural i natural de 
transcendència internacional. 

6 

 Publicacions d’ordre científic, històric, cultural i natural de 
transcendència nacional. 

4 

 Publicacions d’ordre científic, històric, cultural i natural de 
transcendència regional. 

2 

 Publicacions menors: monografies i articles locals. 1 

C RECONEIXEMENT  

 Té algun reconeixement oficial de primer ordre de caràcter 
internacional com recurs natural o cultural:  
- UNESCO (Patrimoni de la Humanitat) 
- RAMSAR (Aiguamolls, Pantans), altres 

6 

 Té algun tipus de reconeixement oficial de caràcter nacional 
com recurs natural o cultural: 
- Llei 
- Declaració de Patrimoni Cultural de la Nació – Ministeri de Cultura 
- Àrea Natural Protegida – SERNANP 
- Altres 

4 

 Té algun reconeixement oficial de caràcter regional com recurs 
natural o cultural:  
- Àrea de Conservació Regional, altres.  

2 

 Té algun reconeixement oficial de caràcter local com a recurs 
natural o cultural:  
- Àrea de Protecció Municipal, altres.   

1 

D ESTAT DE CONSERVACIÓ  

 MOLT BO 
El seu estat de conservació i presentació permet distingir plenament 
les seves característiques i atributs:  
- No té problemes o impactes lleus degudes a depredació i/o 
contaminació.  

6 

 BO 
El recurs es distingible i apreciable; presenta alguns problemes 
temporals:  
- Amb impactes lleus degudes a la depredació i/o contaminació 

4 

 REGULAR 
És possible reconèixer les característiques principals del recurs, 
encara que amb limitacions degudes a les condicions en les que es 
troba. És possible la seva recuperació:  
- Problemes de depredació 
- Problemes de contaminació 

2 

 DOLENT 
No és possible reconèixer les característiques principals del recurs, 
descomptant les referències. Té problemes transcendentals:  

1 
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- Problemes de depredació 
- Problemes de contaminació 
- Problemes d’invasió d’àrees  

E FLUX DE TURISTES  

 És visitat principalment per turisme internacional 6 

 És visitat principalment per turisme nacional 4 

 És visitat principalment per turisme regional 2 

 És visitat principalment per turisme local  1 

F REPRESENTATIVITAT TERRITORIAL  

 Aquells recursos turístics que aconsegueixen una representativitat 
internacional:  
- Imatge a nivell internacional 
- Posicionament turístic a nivell internacional 

6 

 Aquells recursos turístics que aconsegueixen una representativitat 
nacional:  
- Imatge a nivell nacional 
- Posicionament turístic a nivell nacional 

4 

 Aquells recursos turístics que aconsegueixen una representativitat 
regional:  
- Imatge a nivell regional 
- Posicionament turístic a nivell regional 

2 

 Aquells recursos turístics que aconsegueixen una representativitat 
local:  
- Recurs característic de la localitat 
- Imatge a nivell local  

1 

G INCLUSIÓ A LA VISITA TURÍSTICA  

 Recurs de visita principal en els circuits i corrents turístiques 
nacionals i regionals 

6 

 Recurs de visita complementària dels circuits i corrents turístiques 
regionals 

4 

 És un recurs turístic de visita opcional en els circuits i corrents 
turístiques regionals 

2 

 Recurs turístic inclòs en la visita només per la seva ubicació en els 
circuits i corrents turístiques regionals 

1 

H DEMANDA POTENCIAL  

 S’estima que té condicions per rebre turisme receptiu internacional 
principalment 

6 

 S’estima que té condicions per reble turisme intern principalment 4 

 S’estima que té condicions per rebre turisme de nivell regional 
principalment 

2 

 S’estima que té condicions per rebre visites de nivell local 
principalment 

1 

Font: Manual para la Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a Nivel 

Nacional, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2008) 
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Les puntuacions aconseguides per cada recurs han de reflectir-se i quedar 

registrades a la corresponent fitxa de jerarquització, una pels recursos 

operatius i una altra per els recursos que no ho estan, i que es dissenyen de la 

següent manera:  

Taula 15: Fitxa de jerarquització de recursos operatius 

FITXA DE JERARQUITZACIÓ 
(Recursos en operació) 

Nº 

Nom del Recurs Turístic:   

Regió:  Categoria:  

Província:  Tipus:  

Districte:  Subtipus:   

CODI CRITERI D’AVALUACIÓ VALOR 
ASSIGNAT 

PONDERACIÓ SUBTOTAL 

A Particularitat  2  

B Publicacions  0,5  

C Reconeixement  1,5  

D Estat de conservació  1,5  

E Flux de turistes  2  

F Representativitat  1,5  

G Inclusió en la visita turística  1  

Total:  

JERARQUIA  

Font: Manual para la Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a Nivel 

Nacional, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2008) 
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Taula 16: Fitxa de jerarquització de recursos no operatius 

FITXA DE JERARQUITZACIÓ 
(Recursos no operatius) 

Nº 

Nom del Recurs Turístic:   

Regió:  Categoria:  

Província:  Tipus:  

Districte:  Subtipus:   

CODI CRITERI D’AVALUACIÓ VALOR 
ASSIGNAT 

PONDERACIÓ SUBTOTAL 

A Particularitat  2,5  

B Publicacions  1  

C Reconeixement  2,5  

D Estat de conservació  3  

H Demanda potencial  1  

Total:  

JERARQUIA  

Font: Manual para la Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a Nivel 

Nacional, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2008) 

Un cop complimentades les fitxes i fetes les ponderacions pertinents, només 

restarà comparar la puntuació total obtinguda amb la següent taula 

d’equivalències:  

Taula 17: Taula d’equivalències per la jerarquització 

VALORACIÓ TOTAL JERARQUIA 

De 50 a 60 punts 4 

De 30 a 49 punts 3 

De 15 a 29 punts 2 

Menors de 15 punts 1 

Font: Manual para la Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a Nivel 
Nacional, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2008)  
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3.2.2.5. Inventari de recursos turístics en l’àmbit local (Maria Mandil) 

L’autora Maria Mandil, al seu treball de final de màster titulat ‘L’inventari de 

recursos turístics a l’àmbit local’ (2012), va idear un sistema especialitzat per la 

realització d’inventaris de recursos turístics en aquest àmbit. Un sistema 

adaptat a partir de les metodologies anomenades anteriorment. Amb aquest 

mètode l’autora buscava homogeneïtzar les terminologies i els criteris a l’hora 

de realitzar la catalogació i avaluació de recursos. 

Estava especialment pensat per usar-lo en els 28 municipis que engloba la 

CETS al Parc Natural del Montseny. Així com l’anterior metodologia, la del  

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú, de la que en fa una 

adaptació, aquesta també està dividida en dues fases: la categorització i la 

jerarquització. 

La categorització realitzada per Mandil  es dividia en dues grans categories de 

recursos, que alhora engloben una gran varietat de tipus i subtipus. Es poden 

observar les nomenclatures al quadre següent:  

Taula 18: Categorització de recursos en l’àmbit local. 

CATEGORIA TIPUS SUBTIPUS 

1. Recursos Naturals 1.1 Relleu 1.1.1. Serralades 
1.1.2. Muntanyes i turons 
1.1.3. Volcans 
1.1.4. Coves 
1.1.5. Planes 
1.1.6. Depressió 
1.1.7. Deserts 
1.1.8. Valls 
1.1.9. Costes 
1.1.10. Penya-Segats 
1.1.11. Illes i esculls 
1.1.12. Platges i Cales 
1.1.13. Penínsules i tómbols  
1.1.14. Golfs i badies 
1.1.15. Altres 

 1.2. Hidrografia 1.2.1. Marcs i oceans 
1.2.2. Llacs i estanys 
1.2.3. Rius i rieres 
1.2.4. Gorgs 
1.2.5. Aiguamolls 
1.2.6. Pantans  
1.2.7. Fonts i deus 
1.2.8. Salts d’aigua 
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1.2.9. Altres 

 1.3. Flora i fauna  

2. Recursos Culturals 2.1. Patrimoni material 2.1.1. Ciutats i nuclis històrics 
2.1.2. Edificis arquitectònics 
2.1.3. Elements arquitectònics 
2.1.4. Equipaments socioculturals 
2.1.5. Altres 

 2.2. Patrimoni immaterial 2.2.1. Festes 
2.2.2. Comerç i fires 
2.2.3. Tradicions 
2.2.4. Llegendes 
2.2.5. Esdeveniments artístics 
2.2.6. Esdeveniments esportius 
2.2.7. Altres activitats culturals 
2.2.8. Gastronomia 
2.2.9. Enologia 

Font: L’inventari de recursos turístics en l’àmbit local. Metodologia per a 

l’inventari dels recursos naturals i culturals per la Carta Europea de Turisme 

Sostenible al Parc Natural del Montseny, Maria Mandil (2012) 

Per fer el registre de la informació de manera rigorosa i fàcil durant el treball de 

camp, l’autora va elaborar un llistat de la informació essencial que s’havia de 

recopilar. Va plasmar aquest llistat en dues fitxes diferents: una per els 

recursos naturals i culturals materials i l’altre pels recursos de patrimoni cultural 

immaterial. Aquesta diferenciació es justifica sabent que alguns elements 

necessaris per l’avaluació de recursos materials no cal registrar-los pel 

patrimoni immaterial. Es poden veure les diferències entre les fitxes a 

continuació:  

Taula 19: Fitxa d’inventariat dels recursos materials a l’àmbit local. 

Nom del recurs:  Codi:  

Localització:   

Categoria:  

Tipus:  

Subtipus:  

Ús actual:  

Descripció i 
singularitats: 

 

Calendari i horaris:  

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat:   Excel·lent 

 Bo  Bona 
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 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat:  

Organisme 
responsable: 

 

Jerarquia:  

Font: L’inventari de recursos turístics en l’àmbit local. Metodologia per a 

l’inventari dels recursos naturals i culturals per la Carta Europea de Turisme 

Sostenible al Parc Natural del Montseny, Maria Mandil (2012) 

Taula 20: Fitxa d’inventariat dels recursos culturals immaterials a l’àmbit local. 

Nom del recurs  Codi:  

Localització  Imatge 

Categoria  

Tipus  

Subtipus  

Descripció i singularitats  

Època de l’any  

Organisme responsable  

Jerarquia  

Font: L’inventari de recursos turístics en l’àmbit local. Metodologia per a 

l’inventari dels recursos naturals i culturals per la Carta Europea de Turisme 

Sostenible al Parc Natural del Montseny, Maria Mandil (2012) 

Un cop completat el treball de camp l’autora va adaptar també un mètode de 

jerarquització, basat en la jerarquització ideada pel Ministeri de Comerç Exterior 

i Turisme de Perú que la dividien en quatre categories diferents ordenades 

numèricament. L’adaptació feta per Mandil és la següent:  
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Taula 21: Jerarquització dels recursos a l’àmbit local. 

JERARQUIA DESCRIPCIÓ 

4 Recursos excepcionals capaços, per si sols, de motivar un important flux 
de visitants estrangers o nacionals.  

3 Recursos amb algunes característiques excepcionals, capaços de 
motivar, per si sols o en conjunt, un flux (actual o potencial) de visitants 
nacionals.  

2 Recursos amb alguna característica especial, capaç de motivar un flux 
turístic a nivell regional o local.  

1 Atractius sense mèrits suficients per a ser considerats al nivell de les 
jerarquies anteriors però, que, formen part de l’inventari de recursos 
turístics com a elements que poden completar a altres de jerarquies 
majors. 

Font: L’inventari de recursos turístics en l’àmbit local. Metodologia per a 

l’inventari dels recursos naturals i culturals per la Carta Europea de Turisme 

Sostenible al Parc Natural del Montseny, Maria Mandil (2012) 

L’autora especifica a la següent taula els criteris d’avaluació per fer-ne la 

jerarquització:  

Taula 22: Criteris d’avaluació per la jerarquització dels recursos a l’àmbit local. 

 CRITERI D’AVALUACIÓ VALORACIÓ 

A. Particularitat Atributs únics que el destaquen a nivell internacional.  6 

 Atributs que el destaquen a nivell nacional. 4 

 Atributs que el destaquen a l’àmbit regional. 2 

 Atributs que el destaquen a l’àmbit local.   1 

B. Estat de conservació Excel·lent: el seu estat de conservació i presentació 
permet distingir plenament les seves característiques i 
atributs.  
(Patrimoni immaterial = més de 15 anys) 

6 

 Bo: el recurs és distingible i apreciable, presenta alguns 
problemes temporals.  
(Patrimoni immaterial = entre 10 i 15 anys) 

4 

 Regular: és possible reconèixer les característiques 
principals del recurs, tot i que amb limitacions degut a 
les condicions en què es troba. 
(Patrimoni immaterial = entre 5 i 9 anys) 

2 

 Deficient: no és possible reconèixer els trets principals 
del recurs.  
(Patrimoni immaterial = menys de 5 anys) 

1 

C. Flux de visitants Té capacitat per atraure turistes internacionals. 6 

 Té capacitat per atraure turistes nacionals. 4 

 Té capacitat per atraure turistes regionals.  2 

 Té capacitat per atraure turistes locals.  1 

D. Representativitat territorial Recursos turístics amb representativitat internacional.  6 
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 Recursos turístics amb representativitat nacional. 4 

 Recursos turístics amb representativitat regional.  2 

 Recursos turístics amb una representativitat local.  1 

Font: L’inventari de recursos turístics en l’àmbit local. Metodologia per a 

l’inventari dels recursos naturals i culturals per la Carta Europea de Turisme 

Sostenible al Parc Natural del Montseny, Maria Mandil (2012) 

En aquesta metodologia es va creure oportú destacar com a criteris d’avaluació 

imprescindibles la particularitat, l’estat de conservació, el flux de visitants i la 

representativitat territorial. Mandil va mantenir la ponderació usada en el 

sistema Peruà, en el cas de la particularitat i el flux de visitants es ponderarà 

per 2 (valoració*2) i els criteris restants, estat de conservació i representativitat 

territorial per 1,5 (valoració*1,5).  

Aquesta metodologia distingeix també un criteri d’avaluació diferent a l’hora de 

jerarquitzar els recursos immaterials. En comptes de valorar l’estat de 

conservació és tindrà en compte el temps d’antiguitat que tingui el recurs, és a 

dir com més temps faci que es celebra un recurs immaterial, com una fira, 

tindrà una puntuació més alta en l’avaluació. Tanmateix, l’autora determina que 

existeix una comparativa entre l’estat de conservació i la conservació del recurs 

en el temps, i és per això que considera que l’avaluació es faci sota el mateix 

criteri, però amb un matís diferent.  

Finalment, un cop atorgada la puntuació i feta la suma amb les ponderacions 

corresponents, s’obtindrà una puntuació que caldrà comparar amb la següent 

taula per saber a quina jerarquia pertanyeran:  
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Taula 23: Taula d’equivalències per la jerarquització dels recursos a l’àmbit 

local. 

VALORACIÓ TOTAL JERARQUIA 

De 32 a 42 punts 4 

De 22 a 31 punts 3 

De 12 a 21 punts 2 

Menys de 12 punts 1 

Font: L’inventari de recursos turístics en l’àmbit local. Metodologia per a 

l’inventari dels recursos naturals i culturals per la Carta Europea de Turisme 

Sostenible al Parc Natural del Montseny, Maria Mandil (2012) 

Aquesta metodologia va ser testada per la mateixa autora durant el treball de 

camp del seu projecte, que va realitzar al municipi de Sant Celoni (Vallès 

Oriental), que, com ja s’ha mencionat, és un municipi inclòs a la CETS del PN 

del Montseny. Per tant, aquesta tècnica va ser dissenyada especialment per 

realitzar l’inventari dins el marc d’una acció de la CETS i, també, dins l’àmbit 

local.  
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4. COS DEL TREBALL 

4.1. Contextualització 

4.1.1. Breu presentació del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el 

Baix Ter 

El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter (PNMIMBT) es troba 

ubicat a la província de Girona (Catalunya), al nord-est de la península ibèrica. 

Concretament a la comarca del Baix Empordà i la zona sud de la de l’Alt 

Empordà. Té una superfície total de 8.192,19 hectàrees de les quals 6.155 són 

zona terrestre i 2.037 àrea marina (PNMIMBT, 2016).  

El parc es caracteritza per els seus 

paratges singulars configurats pel 

seu litoral ple de penya-segats, 

cales i platges, un fons marí amb 

un important valor ecològic, els 

aiguamolls formats a la 

desembocadura del riu Ter i el 

massís muntanyós del Montgrí.  

Com a elements emblemàtics es destaquen el massís del Montgrí, un referent 

paisatgístic icònic coronat amb el castell del Montgrí, i l’arxipèlag de les Illes 

Medes, també important per la seva bellesa paisatgística així com el seu valor 

ambiental (PNMIMBT, 2016). 

El massís del Montgrí és un massís de naturalesa calcària situat just entre les 

comarques de l’Alt i el Baix Empordà, separant la plana baixa del Ter de la 

badia de Roses. La seva superfície es troba al voltant de 3.500 ha i els seus 

cims més alts són el Montplà (310m), la muntanya d’Ullà (307m) i el Montgrí 

(303m). S’ha de matisar, no obstant, que la superfície subjecte a protecció 

administrativa degut a la seva inclusió al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) 

és de 3.043 ha. La seva franja litoral té gairebé 10 quilometres de llargària, va 

des del cap de la Barra fins a Cala Montgó i té penya-segats de gairebé 100 

metres d’alçada. El seu paisatge excepcionalment bell ha estat configurat 

Font: www.surtdecasa.cat 
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sobretot per l’acció del mar i conté una geomorfologia molt variada, plena 

d’accidents geogràfics com cales, caps, golfs de petita envergadura, illots i 

coves. També és important destacar que a la banda est del massís s’hi pot 

trobar una duna continental que ha estat formada gràcies a l’acció dels vents 

de tramuntana, que ha anat traslladant grans quantitats de sorra des de l’Alt 

Empordà (PNMIMBT, 2016). 

Les Illes Medes configuren un petit 

arxipèlag d’aproximadament 21,5 

ha de superfície, amb set illots 

principals i algun escull que, 

geològicament parlant, són una 

continuació del massís del 

Montgrí.  

Estan situats a poc més de 900 metres de la costa de l’Estartit. Es tracta d’un 

paisatge amb un gran valor i bellesa única a Catalunya, degut a la varietat 

d’espècies i d’ecosistemes que s’hi troben. És una gran reserva de flora i fauna 

marines i això determina el seu valor paisatgístic excepcional on s’hi poden 

trobar praderes de posidònia, coves o túnels excavats per fenòmens naturals, 

fons poc profunds coberts per algues o parets verticals amb comunitats de 

coral·ligen. Històricament aquestes illes havien estat un amagatall pels pirates i 

també van ser utilitzades com a lloc de vigilància per l’exèrcit. Es van habitar 

fins l’any 1934, tot i que actualment l’única construcció que s’hi conserva és el 

far de la Meda Gran (originàriament de l’any 1866 i substituït per un far més 

modern l’any 1930) (PNMIMBT, 2016). 

   

 

 

 

 

Autor: Àlex Lorente 
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Imatge 001: Les Illes Medes 

Font: imatge extreta de google.maps 

Cal destacar, de la mateixa manera, el paisatge agrari d’arbres fruiters i 

d’arrossars que, juntament amb l’anomenat anteriorment, confereix una 

singularitat única a la zona (PNMIMBT, 2016). Així doncs, es podria dir que 

aquesta àrea del territori, definida per l’escriptor Josep Pla com Empordanet en 

una de les seves obres, conté una quantitat representativa de paisatges 

mediterranis.  

Al PNMIMBT els sistemes de protecció s’han anat aplicant gradualment al llarg 

dels anys. Sempre havia sigut, per això, objecte d’estudi i d’observació per part 

de la comunitat científica. El primer estudi va ser encarregat per l’Institut 

d’Estudis Catalans al 1980, estudi que va donar impuls a la consolidació de les 

tasques de protecció (Parcs de Catalunya, 2018).  

Tasques de protecció i conservació que havien començat l’any 1969 quan la 

Federació Espanyola d’Activitats Subaquàtiques va iniciar un projecte que 

proposava crear un parc submarí a les Illes, tot i que les primeres lleis de 

protecció no van arribar fins entrats els anys 80, quan la Generalitat va prohibir 

la pesca i l’extracció de recursos marins vius del litoral de les Illes Medes 

(Parcs de Catalunya, 2018). Aquesta primera protecció es va anar incrementant 
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al llarg del temps, provocant que l’Àrea Protegida de les Illes Medes s’hagi 

convertit en una de les reserves marítimes més importants de la Mediterrània.  

Però la protecció de la part emergida de les Illes Medes, del Montgrí i d’una 

part dels aiguamolls del Baix Ter no va arribar fins l’any 1992 quan es va 

aprovar el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), i al mes de gener de l’any 

2000 la Generalitat va aprovar, finalment, l’acord pel qual s’estableix el Pla 

Especial de Delimitació de l’espai del PEIN del Montgrí (Parcs de Catalunya, 

2018).  

El següent pas de protecció va ser la inclusió dels fons marins de les Illes 

Medes a la llista de les zones especialment protegides d’importància pel 

Mediterrani, el ZEPIM, a l’any 2001 gràcies a l’existència d'ecosistemes i 

espècies singulars de gran valor ecològic (Parcs de Catalunya, 2018). L’última 

acció reguladora que es va aplicar a les Illes Medes va ser l’aprovació del 

PRUG, Pla Rector d’Us i Gestió de l’Àrea Protegida de les Illes Medes. Aquest 

pla roman aturat, per el moment, arrel de la polèmica entorn el canvi del 

nombre d’immersions que es permetran a l’àrea del PN.    

L’any 2006 es van designar les Zones d’Especial Protecció de les Aus, o ZEPA, 

a més a més d’aprovar-se la inclusió, la unificació i l’ampliació de les tres àrees 

catalogades com a PEIN, el Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, sota la 

proposta de Llocs d’Importància Comunitària (LIC) que conforma, alhora, la 

Xarxa Natura 2000 (Parcs de Catalunya, 2018).  

Però no va ser fins al 2010 que finalment es va aprovar la creació del Parc 

Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter a través de la Llei 15/2010, de 

21 de Maig de 2010. Des d’ençà s’han anat planificant i executant accions per 

la millora de la seva gestió i conservació, una de les més recents és l’adhesió 

del Parc a la CETS l’any 2016.  
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4.1.2. L’àmbit de la CETS al Parc Natural i la Carta d’Accions  

Les primeres passes del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter van 

començar el mes de novembre del 2014, moment en el que es va constituir el 

primer Fòrum Permanent gràcies, sobretot, al suport territorial i l’interès que 

provocava la proposta. Aquest Fòrum, en el que hi participen prop de 40 

persones de diferents sectors econòmics i interessos, és un grup organitzatiu i 

de treball i, també de debat, de consulta i de participació tant directa com 

individual (PNMIMBT, 2016).  

Les entitats que conformen aquest grup de treball són les que es poden 

observar a la següent llista:   

- El Parc Natural 

- Els municipis del Parc 

- El Consell Comarcal de l’Alt Empordà 

- El Consell Comarcal del Baix Empordà 

- El Patronat de Turisme Costa Brava – Pirineus de Girona  

- El Servei de Parcs Naturals de la Generalitat, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat. 

- El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 

- La Universitat de Girona 

- El Museu de la Mediterrània de Can Quintana 

- El Club Nàutic l’Estartit 

- El Club Nàutic de l’Escala 

- L’Associació de La Llevantina 

- L’Associació de Centres d’Immersió 

- L’Estació Nàutica de l’Estartit 

- Associació de Càmpings de Girona 

- L’Associació d’apartaments de l’Estartit 

- L’Associació turística de Pals 

- L’Associació de Comerciants de Pals 

- El Gremi d’Anxovers de l’Escala 

- L’Associació de defensa vegetal de Pals 

- La Confraria de pescadors de l’Escala 

- La Confraria de pescadors de l’Estartit 

- L’Associació de guies de l’Empordà Guiem 
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- Una representació de les empreses de cicloturisme  
 

Aquest Fòrum i Grup de treball ha dissenyat, durant l’any 2015, l'estratègia de 

turisme sostenible al parc i, també, el seu programa d’accions, elaborat a partir 

d’una diagnosi del seu estat actual i dels 10 principis bàsics de la CETS 

(PNMIMBT, 2016).  

La carta d’accions de la CETS al PNMIMBT consta de 9 línies estratègies 

principals, cadascuna d’elles relacionada amb algun dels principis de la carta. 

L’acció desenvolupada en aquest projecte forma part de la línia estratègica 3.1. 

relacionada amb el tercer principi de la CETS. 

En el següent quadre es pot observar la línia estratègica 3.1. amb les seves 

diferents actuacions (per consultar totes la carta d’accions completa veure 

l’annex 2):  

Taula 24: Acció 3.1. de la Carta d’Accions de la CETS al PNMIMBT 

 

Principi III 

Protegir i millorar el patrimoni natural i cultural de la zona, tant per 
el turisme com mitjançant el turisme, i protegir-lo d’un 
desenvolupament turístic excessiu.  

Línia 
estratègica 

3.1. 

Millorar la informació del patrimoni natural i cultural existent de 
l’àmbit de la CETS i de conservació per realitzar un seguiment de 
la seva evolució i afectacions derivades de l’activitat turística.  

Actuació 3.1.1. Identificació i inventari dels elements d’interès (organismes, 
sistemes, paisatge,...), analitzant quins poden ser recursos 
turístics.  

Actuació 3.1.2. Avaluar i prioritzar els elements sobre els que s’ha de realitzar un 
seguiment.   

Actuació 3.1.3. Pla de monitorització dels elements escollits.  

Actuació 3.1.4. Planificació urbanística i paisatge. 

Actuació 3.1.5.  Publicació de monografies ‘Recerca i Territori’ amb caràcter aplicat 
a la gestió del territori.  

Font: Dossier de candidatura de la Carta Europea de Turisme Sostenible en el 

Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, PNMIMBT (2016). 
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Tal i com s’ha mencionat amb anterioritat l’àmbit d’actuació de la CETS inclou 

els mateixos 8 municipis que abasta la delimitació del PNMIMBT. Són set 

municipis de la comarca del Baix Empordà i un municipi de la comarca de l’Alt 

Empordà, i són els que es poden observar al quadre següent:  

Taula 25: Municipis dins l’àmbit de la CETS del PNMIMBT 

Baix Empordà Alt Empordà 

Torroella de Montgrí – l’Estartit L’Escala 
Pals  
Bellcaire d’Empordà  
Palau-Sator  
Ullà   
Fontanilles   
Gualta  

Font: Dossier de candidatura de la Carta Europea de Turisme Sostenible en el 

Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, PNMIMBT (2016). 

A la següent taula s’aprecia quina és la seva superfície i el percentatge que 

representen dins de l’àrea del Parc:  

Taula 26: Superfície representativa dels municipis al Parc Natural del Montgrí, 

Illes Medes i Baix Ter 

Municipi Superfície 
Total (ha) 

Superfície 
al Parc (ha) 

% municipi 
al Parc 

% municipi del 
Parc 

Comarca 

Bellcaire d’Empordà 1264,01 483,87 38% 6% Baix Empordà 

Fontanilles 927,77 55,66 6% 1% Baix Empordà 

Gualta 901,78 8,2 1% 0,10% Baix Empordà 

Palau-Sator 1238,54 108,85 9% 1% Baix Empordà 

Pals 2582,76 571,13 7% 7% Baix Empordà 

Torroella de Montgrí – 
l’Estartit 

 
6593,06 

 
4515,68 

 
68% 

 
55% 

 
Baix Empordà 

Ullà  728,6 115,35 16% 1% Baix Empordà 

L’Escala 1.630,79 296,46 18% 4% Alt Empordà 

 
TOTAL 

 
15867,31 ha. 

 
6155,2 ha. 

 75% sup. 
terrestre 25% 
sup. marina 

 

Font: Diagnosi de la CETS al Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, 

PNMIMBT (2016). 

A la següent imatge es pot observar quin és exactament l’àmbit de delimitació 

territorial de la CETS al PNMIMBT:  
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Imatge 002: Àrea de delimitació de la CETS al PNMIMBT 
                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Diagnosi de la CETS al Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, 

PNMIMBT (2016) 

 Àrea del PNMIMBT 
  

 Àrea CETS 
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En termes de població, cal apuntar que el massís del Montgrí ha constituït 

sempre una de les ocupacions humanes més antigues de Catalunya. A 

l’actualitat la població que habita a l’àrea del Parc Natural és de 26.282 

habitants distribuïts entre els 8 municipis que en formen part, això si aquesta 

població es concentra majoritàriament als dos nuclis més grans: Torroella de 

Montgrí – l’Estartit (43%) i l’Escala (38,5%) (PNMIMBT, 2016).  

Es poden observar les dades del repartiment municipal de la població a la 

següent taula:  

Taula 27: Dades de la població dels municipis de l’àmbit de la CETS del 

PNMIMBT 

MUNICIPI POBLACIÓ 
(2017) 

DENSITAT 
(h/Km

2
) 

COMARCA 

Bellcaire d’Empordà 668 hab. 52,9 Baix Empordà 

Fontanilles 138 hab. 14,9 Baix Empordà 

Gualta 392 hab. 43,5 Baix Empordà 

Palau-Sator 285 hab. 23,0 Baix Empordà 

Pals 2.469 hab. 95,6 Baix Empordà 

Torroella de Montgrí 
– l’Estartit 

11.516 hab. 174,7 Baix Empordà 

Ullà 1.138 hab. 156,1 Baix Empordà 

L’Escala 10.407 hab. 638,1 Alt Empordà 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat. 

Cal fer esment, a més a més, que cadascun dels municipis integrats en l’àmbit 

de la CETS, desenvolupen les seves pròpies polítiques locals en els límits 

municipals de matèries que s’haurien de compatibilitzar amb l’estratègia de la 

Carta com el turisme, la sostenibilitat i el medi ambient.  

En la següent taula es poden observar les diferents polítiques a les que estan 

adherits els 8 municipis inclosos en l’àmbit de la CETS:  
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Taula 28: Polítiques locals en matèria de turisme, medi ambient i sostenibilitat 

dels municipis dins de l’àmbit d’actuació de la CETS 

Municipi Agenda 21 PAES CILMA Altres 

Bellcaire d’Empordà Si (2011) No Si (2010) - 

Fontanilles Si (2011) No Si (2005) - 

Gualta Si (2011) Si (2015) Si (2012) - 

Palau-Sator Si (2011) No Si (2000) - 

Pals Si (2011) Si (2015) Si (2001) Pla Municipal 
Pertinença a Citta 
Slow (2008) 

Torroella de Montgrí – 
L’Estartit  

Si (2011) Si (2014) Si (1999) Pla Municipal ETIS: 
càlcul d’indicadors de 
sostenibilitat turística 
(2014) 

Ullà Si (2011) No Si (2001) - 

L’Escala  Si (2011) No No Fòrum Turisme 
(2006) 

Font: Diagnosi de la CETS al Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, 

PNMIMBT (2016) 
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4.2. Treball de camp i anàlisi dels resultats 

Després de fer una recerca dels mètodes d’inventariat turístic més destacats i 

una posterior comparativa d’aquests, per tal de determinar quin és el més 

adequat per aquest projecte, s’ha decidit que la millor metodologia, la que 

s’adapta més a les característiques del projecte ja que està ideat especialment 

per unes circumstàncies molt similars, és la metodologia per l’Inventariat de 

Recursos en l’Àmbit Local de l’autora Maria Mandil, que ja s’ha presentat en un 

apartat anterior. 

A continuació es poden veure els resultats obtinguts després del treball de 

camp realitzat a cadascun dels municipis de l’àmbit CETS al PNMIMBT: 

l’Escala, Bellcaire d’Empordà, Torroella de Montgrí – L’Estartit, Pals, Gualta, 

Fontanilles, Palau-Sator i Ullà.  

De cada municipi s’exposa una breu presentació, el resum dels recursos 

inventariats i la seva posterior jerarquització. 
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4.2.1. L’Escala 

L’Escala és l’únic dels municipis inclosos en l’àmbit de la CETS i del Parc 

Natural que pertany a la comarca de l’Alt Empordà. Entre altres coses es 

destaca per trobar-hi les ruïnes d’Empúries i la vil·la medieval de Sant Martí 

d’Empúries.  

Geogràficament, es troba al sud del Golf de Roses i limita amb la comarca del 

Baix Empordà amb els municipis de  Torroella de Montgrí, Albons i Bellcaire. 

Per la banda, de l’Alt Empordà limita amb Sant Pere Pescador, l’Armentera, 

Ventalló i Viladamat.   

Les primeres referències escrites sobre el poble de l’Escala apareixen per 

primera vegada al segle XVI. El descriuen com un petit port de pesca que 

depenia d’Empúries. Poc a poc aquesta dependència es va anar capgirant i 

l’any 1766 l’Escala va esdevenir vila pròpia. L’evolució de l’Escala es 

caracteritza per l’elevat creixement demogràfic degut a la immigració comarcal 

atreta per els llocs de treball que s’hi generaven. La seva economia es basava 

primordialment en la pesca i el conreu de la vinya. Als anys seixanta el 

fenomen del turisme fa canviar radicalment aquesta economia, passant a ser el 

seu principal actor i que avui en dia encara es manté.  

El municipi té diversos nuclis de població que s’han tingut en compte a l’hora de 

fer l’inventari de recursos: l’Escala, la vil·la medieval de Sant Martí d’Empúries i 

el veïnat de Cinc Claus. A la zona s’han inventariat un total de 35 recursos 

culturals de patrimoni material, 1 dels quals està catalogat com ciutats i nuclis 

històrics, 20 d’ells són edificis arquitectònics, 12 són elements arquitectònics i, 

finalment, 2 equipaments socioculturals. 
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Gràfic 1: Recursos turístics culturals materials del municipi de l’Escala 

 

Font: elaboració pròpia a partir del treball de camp 

A la següent taula s’hi pot observar, a mode de resum, el llistat de tots els 

recursos inventariats amb el seu codi i diferenciant-ne el seu subtipus:  

Taula 29: Recursos turístics culturals materials del municipi de l’Escala 

CODI RECURS SUBTIPUS 

001 Ruïnes d’Empúries Ciutats i nuclis històrics 

002 Alfolí de la Sal Edificis arquitectònics 

003 Església de Sant Pere Edificis arquitectònics 

004 Casa natal de Caterina Albert Edificis arquitectònics 

005 La Caravel·la Edificis arquitectònics 

006 Casal del Gavià Edificis arquitectònics 

007 Barraques de la Creu Edificis arquitectònics 

008 Antiga fàbrica d’anxoves Callol i Serrats Edificis arquitectònics 

009 Can Maranges Edificis arquitectònics 

010 Can Cintó Xuà Edificis arquitectònics 

011 Clos del Pastor Edificis arquitectònics 

012 Casa de la Punxa Edificis arquitectònics 

013 Església de Sant Martí d’Empúries Edificis arquitectònics 

Ciutats i nuclis històrics

Edificis arquitectònics

Elements arquitectònics

Equipaments socioculturals

Altres
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014 Casa del Servei Forestal Edificis arquitectònics 

015 Castell de Sant Martí d’Empúries Edificis arquitectònics 

016 Ruïnes de Santa Magdalena Edificis arquitectònics 

017 Ruïnes de Santa Margarida Edificis arquitectònics 

018 Església de Santa Reparada Edificis arquitectònics 

019 Mas fortificat Les Corts Edificis arquitectònics 

020 Mas fortificat Vilanera Edificis arquitectònics 

021 Santa Maria de Vilanera Edificis arquitectònics 

022 Torre de Montgó Elements arquitectònics 

023 Torre del Pedró Elements arquitectònics 

024 Font i safareig del Pedró Elements arquitectònics 

025 Pilons d’amarrar i norais Elements arquitectònics 

026 Monument a la Gent del Mar Elements arquitectònics 

027 Monument a la Dona del Pescador Elements arquitectònics 

028 Monument a la Cobla Elements arquitectònics 

029 Lampadòfor Elements arquitectònics 

030 Cementiri Mariner Elements arquitectònics 

031 Muralla i torres de Sant Martí d’Empúries Elements arquitectònics 

032 Jardí Víctor Català Elements arquitectònics 

033  Búnquers de les Planasses Elements arquitectònics 

034 Museu de l’Anxova i la Sal (MASLE) Equipaments socioculturals 

035 Centre d’interpretació del Peix (MARAM) Equipaments socioculturals 

Font: elaboració pròpia a partir del treball de camp 

L’Escala és un dels municipis més grans i més turístics de l’àrea de la CETS. 

Té una gran varietat de recursos de patrimoni cultural, com es pot observar al 

llistat anterior. Bona part d’aquest patrimoni està lligat a l’escriptora catalana 

Caterina Albert, coneguda sota el pseudònim de Víctor Català, incloent la casa 

natal de l’escriptora, els Jardins Víctor Català, ubicats a Sant Martí d’Empúries i 

Clos del Pastor, una casal amb jardins construïts en honor a l’escriptora.  

S’hi pot trobar també gran varietat d’elements arquitectònics com monuments 

dedicats, sobretot, a la vida pesquera tradicional de la població. Tot i que també 

s’hi troben vestigis d’aquesta realitat passada com, per exemple, les antigues 

pilones que servien per amarrar els vaixells de cabotatge, o l’antiga fàbrica 
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d’anxoves Callol i Serrats, indústria que encara avui en dia perdura a la 

població.  

La majoria dels recursos turístics de la població estan senyalitzats amb panells 

informatius en diferents idiomes, tot i que no estan adaptats per usuaris 

invidents (braille). Alguns d’ells, els que estan ubicats fora del nucli antic, són 

difícils de trobar, com per exemple la Torre del Pedró o algun dels masos 

fortificats que hi ha al municipi.  

L’altre element a destacar és el nucli històric de Sant Martí d’Empúries, on s’hi 

poden trobar diversos recursos que doten el conjunt d’un encant característic, 

com la Casa del Servei Forestal, casal modernista, avui en dia seu de la 

Fundació Graeca, l’església de l’església de Sant Martí d’Empúries o les restes 

de l’antic castell, tot emmarcat per la seva muralla del segle XIII de la que es 

conserva una gran part.  

La jerarquització d’aquest municipi ha determinat que la majoria dels 35 

recursos inventariat estan classificats dins de la jerarquia 2, concretament 20, 

seguits pels de jerarquia 1, 12 en total, 2 de jerarquia 3 i, finalment, un de 

jerarquia 4. 

Per tant, estem davant d’un municipi que, quant a recursos culturals materials 

es refereix, té capacitat per atraure corrents de visitants locals i regionals en la 

seva majoria, a excepció de 3 dels recursos que ostenten una major capacitat. 

Situació que podria canviar si es fes una anàlisis dels recursos naturals dels 

que disposa, sobretot de les seves platges.  

  



65 
 

Gràfic 2: Jerarquies dels recursos del municipi de l’Escala 

 

Font: elaboració pròpia a partir del treball de camp.  

El recurs destacat dins de la categoria 4 són les Ruïnes d’Empúries, seu del 

Museu d’Arqueologia de Catalunya a Empúries, i que conté les restes de 

l’antiga colònia grega i posteriorment romana que hi va haver a la zona.  

Els dos recursos de jerarquia 3 són les torres de guaita que es conserven a 

l’Escala: la Torre de Montgó i la Torre del Pedró. La primera s’ubica al cim del 

turó del mateix nom, es conserva molt bé i fa alhora de mirador, oferint unes 

vistes espectaculars. La darrera es troba al nucli de l’Escala, en un turó més 

baix i que ha quedat envoltat de cases, cosa que dificulta una mica la seva 

localització, també cal dir que la seva conservació no és tan bona com la de la 

Torre Montgó.  

A la següent taula es llisten, ordenats pel seu codi, els recursos amb les seves 

corresponents puntuacions i la jerarquia que han obtingut: 

Jerarquia 1

Jerarquia 2

Jerarquia 3

Jerarquia 4
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Taula 30: Jerarquització dels recursos del municipi de l’Escala 

 
CODI 

 
RECURS TURÍSTIC 

PARTICULARITAT ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

FLUX DE 
VISITANTS 

REPRESENTATIVITAT 
TERRITORIAL 

 
TOTAL 

 
JERARQUIA 

Punts Ponderat Punts Ponderat Punts Ponderat Punts Ponderat 

L’ESCALA 

001 Ruïnes d’Empúries 4 8 6 9 6 12 4 6 35 4 

002 Alfolí de la Sal 2 4 4 6 2 4 1 1,5 15,5 2 

003 Església de Sant Pere 1 2 6 9 1 2 1 1,5 14,5 2 

004 Casa natal de Caterina Albert 1 2 4 6 1 2 2 3 13 2 

005 La Caravel·la 2 4 4 6 1 2 1 1,5 13,5 2 

006 Casal del Gavià 1 2 6 9 1 2 1 1,5 14,5 2 

007 Barraques de la Creu 1 2 2 4 1 2 1 1,5 9,5 1 

008 Antiga fàbrica d’anxoves Callol i Serrats 1 2 2 4 1 2 1 1,5 9,5 1 

009 Can Maranges 1 2 4 6 1 2 1 1,5 11,5 1 

010 Can Cintó Xuà 1 2 4 6 1 2 1 1,5 11,5 1 

011 Clos del Pastor 1 2 4 6 1 2 1 1,5 11,5 1 

012 Casa de la Punxa 2 4 4 6 1 2 1 1,5 13,5 2 

013 Església de Sant Martí d’Empúries 1 2 6 9 1 2 1 1,5 14,5 2 

014 Casa del Servei Forestal 2 4 6 9 1 2 1 1,5 16,5 2 

015 Castell de Sant Martí d’Empúries 2 4 2 3 1 2 1 1,5 10,5 1 

016 Ruïnes de Santa Magdalena 1 2 1 1,5 1 2 1 1,5 7 1 

017 Ruïnes de Santa Margarida 2 4 1 1,5 1 2 1 1,5 9 1 

018 Església de Santa Reparada 1 2 4 6 1 2 1 1,5 11,5 1 

019 Mas fortificat Les Corts 2 4 6 9 1 2 1 1,5 16,5 2 
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020 Mas fortificat Vilanera 2 4 6 9 1 2 1 1,5 16,5 2 

021 Santa Maria de Vilanera 1 2 1 1,5 1 2 1 1,5 7 1 

022 Torre de Montgó 4 8 6 9 4 8 2 3 28 3 

023 Torre del Pedró 4 8 4 6 4 8 2 3 25 3 

024 Font i safareig del Pedró 2 4 2 3 1 2 1 1,5 10,5 1 

025 Pilons d’amarrar i norais 2 4 4 6 1 2 1 1,5 13,5 2 

026 Monument a la Gent del Mar 1 2 4 6 1 2 1 1,5 11,5 1 

027 Monument a la Dona del Pescador 1 2 4 6 1 2 1 1,5 11,5 1 

028 Monument a la Cobla 1 2 4 6 1 2 1 1,5 11,5 1 

029 Lampadòfor 1 2 4 6 1 2 1 1,5 11,5 1 

030 Cementiri Mariner 4 8 4 9 1 2 1 1,5 20,5 2 

031 Muralla i torres de Sant Martí d’Empúries 2 4 6 9 2 4 2 3 20 2 

032 Jardí Victor Català 2 4 1 1,5 1 2 1 1,5 9 1 

033 Búnquers de les Planasses 4 8 2 3 2 4 2 3 18 2 

034 Museu de l’anxova i la sal (MASLE) 2 4 6 9 2 4 1 1,5 18,5 2 

035 Centre d’interpretació del Peix (MARAM) 2 4,5 6 9 2 4 1 1,5 18,5 2 

Font: elaboració pròpia a partir del treball de camp.
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4.2.2. Bellcaire 

El municipi de Bellcaire és un dels set municipis inclosos a l’àmbit la CETS que 

forma part de la comarca del Baix Empordà. La població es troba dalt d’un petit 

turó des del qual es pot dominar la plana, limita amb les municipis de l’Escala 

(Alt Empordà), Albons, Torroella de Montgrí, Ullà i la Tallada d’Empordà (Baix 

Empordà). 

Bellcaire apareix referenciat per primera vegada al segle IX, però s’han trobat 

evidències de restes d’assentaments humans anteriors (prehistòriques) a la 

zona. Durant els segles següents la població va experimentar creixements 

importants de població i també descensos degut a malalties com la pesta, les 

guerres o la fam. Al segle XVIII, finalment, la població de la vila augmenta 

considerablement gràcies a l’absència de guerres i la millora de tècniques 

agrícoles i ramaderes (Ajuntament de Bellcaire, 2018).   

El municipi de Bellcaire compta únicament amb un nucli de població que consta 

només de 3 recursos de caire cultural material, tots ells classificats dins del 

subtipus d’edificis arquitectònics:  

Taula 31: Recursos turístics culturals materials de Bellcaire d’Empordà 

CODI RECURS SUBTIPUS 

036 Palau  - Castell de Bellcaire Edificis arquitectònics 

037 Església parroquial de Bellcaire Edificis arquitectònics 

038 Església de Sant Joan de Bedegna Edificis arquitectònics 

Font: elaboració pròpia a partir del treball de camp 

El recurs més important d’aquest municipi és el Castell de Bellcaire, situat a la 

part alta del poble i que actualment és la seu del seu ajuntament. Aquest castell 

va ser construït per odre dels comptes d’Empúries cap a finals del segle XIII i 

ha sigut declarat Bé Cultural d’Interès Nacional. És tracta d’un edifici de planta 

quadrada amb pati central i que originalment tenia 6 torres de planta circular, 
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de les quals avui en dia només 2 se’n conserven bé, ja que la resta d’elements 

de fortificació estan notablement malmesos.  

L’altre recurs a destacar es l’església preromànica de Sant Joan de Bedenga o 

Sant Joan de Bellcaire, que data originalment del segle IX i X, i que va patir 

diferents modificacions al llarg dels segles, d’aquí que combini diferents estils 

arquitectònics.  

Per últim, el darrer dels recursos catalogats a la població es la seva església 

parroquial que ocupa, de fet, l’ala oest de l’antic castell de Bellcaire. Data, com 

el castell, del segle XIII.  

La jerarquització dels recursos de Bellcaire d’Empordà ha estat breu, dels seus 

3 recursos la totalitat han resultat pertànyer a la jerarquia 2. Per tant el municipi 

i els seus recursos tenen una capacitat d’atracció de corrents de visitants de 

caire local i regional. 

A la llista següent es podent observar, ordenats pel seu codi, els recursos i les 

puntuacions que han obtingut durant el procés de jerarquització:  
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Taula 32: Jerarquització de recursos al municipi de Bellcaire d’Empordà 

 
CODI 

 
RECURS TURÍSTIC 

PARTICULARITAT ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

FLUX DE 
VISITANTS 

REPRESENTATIVITAT 
TERRITORIAL 

 
TOTAL 

 
JERARQUIA 

Punts Ponderat Punts Ponderat Punts Ponderat Punts Ponderat 

BELLCAIRE D’EMPORDÀ 

036 Palau – Castell de Bellcaire 4 8 4 6 1 2 1 1,5 17,5 2 

037 Església Parroquial 4 8 4 6 1 2 1 1,5 17,5 2 

038 Església de Sant Joan 4 8 4 6 1 2 1 1,5 17,5 2 

Font: elaboració pròpia a partir del treball de camp 
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4.2.3. Torroella de Montgrí i l’Estartit 

El municipi està situat al nord-est del Baix Empordà i es divideix en diversos 

nuclis, els més grans són Torroella de Montgrí, el nucli principal, i l’Estartit, al 

qual recentment se li ha concedit l’estatus d’Entitat Municipal Descentralitzada 

(EMD). Els segueixen nuclis d’urbanització més petits com Torre Gran, Torre 

Vella, les Dunes, Sobrestany, la Bolleria, Torre Moratxa, els Griells i Mas Pinell. 

La seva superfície és de 65,9km2 i limita amb els municipis de l’Escala (Alt 

Empordà), Bellcaire d’Empordà, Ullà, Fontanilles, Gualta i Pals (Baix Empordà).  

És el municipi que més superfície abasta del Parc Natural, i és que la majoria 

del territori del massís del Montgrí, així com les Illes Medes, estan adscrites a 

aquest.  

Té un gran bagatge històric del que es coneixen assentaments des de la 

prehistòria (el cau del Duc al massís del Montgrí). Al llarg dels segles es van 

anar formant les diferents poblacions i nuclis: Torroella va ser documentat per 

primera vegada l’any 888; més tard van aparèixer els veïnats de Sobrestany i la 

Bolleria on els períodes de construcció de les seves cases van del segle XVI al 

XX; i al segle XVIII va aparèixer referenciat per primera vegada el nucli de 

l’Estartit, concretament l’any 1757 (Ajuntament de Torroella de Montgrí, S/D).  

A l’àrea del municipi de Torroella de Montgrí – l’Estartit s’han inventariat un total 

de 34 recursos de patrimoni cultural material, 29 d’ells classificats com edificis 

arquitectònics, 10 com a elements arquitectònics i 4 catalogats com 

equipaments socioculturals. 
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Gràfic 3: Recursos turístics culturals materials de Torroella de Montgrí 

Font: elaboració pròpia a partir del treball de camp 

El següent llistat és un resum de tots ells, amb el seu codi i diferenciats pel 

subtipus segons el qual estan classificats:  

Taula 33: Recursos turístics culturals materials de Torroella de Montgrí 

CODI RECURS   SUBTIPUS 

039 Antic Hospital de pobres i malalts Edificis arquitectònics 

040 Casa Hospital Edificis arquitectònics 

041 Casa Seguer Edificis arquitectònics 

042 Casa de la plaça de la vila, 12 Edificis arquitectònics 

043 Can Bataller Edificis arquitectònics 

044 Can Castells Edificis arquitectònics 

045 Capella de Sant Antoni Edificis arquitectònics 

046 Casa de la Vila Edificis arquitectònics 

047 Palau Lo Mirador Edificis arquitectònics 

048 Església de Sant Genís Edificis arquitectònics 

049 Mas fortificat Torre Martina Edificis arquitectònics 

050 Mas fortificat Torre Ponça Edificis arquitectònics 

051 Mas fortificat Torre Quintaneta Edificis arquitectònics 

Ciutats i nuclis històrics

Edificis arquitectònics

Elements arquitectònics

Equipaments socioculturals

Altres
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052 Mas Ral Edificis arquitectònics 

053 Mas fortificat Torre Gran Edificis arquitectònics 

054 Mas fortificat Torre Begura Edificis arquitectònics 

055 Cases dels Germans Marquès (Indians) Edificis arquitectònics 

056 Mas fortificat Torre Ferrana Edificis arquitectònics 

057 Castell Montgrí Edificis arquitectònics 

058 Pou del carrer del Mar Elements arquitectònics 

059 Pou del carrer del Jou Elements arquitectònics 

060 Font dels gossos (capella de Sant 
Antoni) 

Elements arquitectònics 

061 Mina d’aigua Elements arquitectònics 

062 Plaça de la Vila Elements arquitectònics 

063 Portal de Santa Caterina Elements arquitectònics 

064 Torre de les Bruixes Elements arquitectònics 

065 Torre Moratxa Elements arquitectònics 

066 Torre del Rellotge Elements arquitectònics 

067 Torre Moscats Elements arquitectònics 

068 Museu de la Mediterrània  Equipaments socioculturals 

069 Palau Solterra – Fundació Vila Casas Equipaments socioculturals 

070 Casa Pastors Equipaments socioculturals 

071 Casa Galibern – Fundació Mascort Equipaments socioculturals 

072 Carrer Santa Anna Equipaments socioculturals 

 Font: elaboració pròpia a partir del treball de camp 

La majoria dels recursos estan ubicats al nucli de Torroella. S’hi poden trobar 

un gran nombre de casals, alguns d’ells avui en dia estan dedicats a l’exposició 

de diferents obres d’art com, per exemple, la casa Galibern, seu de la fundació 

Mascort, el Palau-Solterra, seu de la fundació Vila Casas, i el destacat Museu 

de la Mediterrània, ubicat dins del casal anomenat Can Quintana i que conté 

una exposició permanent sobre les civilitzacions de la Mediterrània, a més de 

diferents exposicions temporals.  

Al llarg de tota l’extensió de territori que uneix Torroella amb l’Estartit hi ha una 

gran varietat de masos fortificats amb torres de vigilància, molt comuns a la 

zona degut a la necessitat dels habitants de protegir-se dels possibles atacs 
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provinents del mar. Durant el treball de camp se n’han inventariat un total de 7: 

la Torre Ferrana, la Torre Quintaneta, la Torre Martina, la Torre Gran, el Mas 

Ral, la Torre Ponça i la Torre Begura.   

Un altre dels elements característics del paisatge del municipi i del parc natural 

es el Castell del Montgrí, ubicat al cap de munt de la muntanya del mateix nom. 

Es tracta d’un castell que no es va acabar mai de construir i que volia ser una 

fortificació militar que va començar a aixecar-se entre els anys 1294 i 1301 per 

odre de Jaume II. El castell s’ha convertit en un gran reclam per la curiositat 

que desperta el seu emplaçament i per les espectaculars vistes de la plana de 

l’Empordà que es poden observar des del cim. 

Dels 43 recursos inventariats al Municipi de Torroella de Montgrí – L’Estartit, 

més de les dos terceres parts, 27 en total, són de jerarquia 2. Dels restants 14 

estan classificats dins la jerarquia 1 i 2 són de jerarquia 3. En aquesta localitat 

no s’ha classificat cap recurs de caire cultural material de jerarquia 4.  

La situació és similar al municipi de l’Escala, enfocant-se en els recursos 

culturals materials la capacitat d’atracció d’aquest municipi es centra 

generalment en corrents de visitants regionals i locals, a excepció d’una minoria 

de recursos amb una major capacitat d’atracció.  
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Gràfic 4: Jerarquies dels recursos del municipi de Torroella de Montgrí – 

L’Estartit 

 

Font: elaboració pròpia a partir del treball de camp 

Els tres recursos inclosos dins de la jerarquia 3 són: el Castell del Montgrí, 

símbol de la plana de l’Empordà, la masia fortificada Torre Ferrana, casa de 

colònies en l’actualitat amb una ubicació aïllada i tranquil·la i una conservació 

excel·lent, i el casal Palau Lo Mirador, per la seva condició de petit hotel 4 

estrelles, la seva ubicació i característiques arquitectòniques.  

A la taula que hi ha a continuació es poden observar tots les recursos 

inventariats, ordenats pels seu codi, amb les puntuacions obtingudes durant el 

procés de jerarquització:  

Jerarquia 1

Jerarquia 2

Jerarquia 3

Jerarquia 4
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Taula 34: Jerarquització dels recursos al municipi de Torroella de Montgrí – L’Estartit 

 
CODI 

 
RECURS TURÍSTIC 

PARTICULARITAT ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

FLUX DE 
VISITANTS 

REPRESENTATIVITAT 
TERRITORIAL 

 
TOTAL 

 
JERARQUIA 

Punts Ponderat Punts Ponderat Punts Ponderat Punts Ponderat 

TORROELLA DE MONTGRÍ - L’ESTARTIT 

039 Antic Hospital de pobres i malalts 2 4 4 6 1 2 1 1,5 13,5 2 

040 Casa Hospital 1 2 2 4 1 2 1 1,5 9,5 1 

041 Casa Seguer 2 4 6 9 1 2 1 1,5 16,5 2 

042 Casa de la Plaça de la Vila, 12 1 2 6 9 1 2 1 1,5 14,5 2 

043 Can Bataller 2 4 4 6 1 2 1 1,5 13,5 2 

044 Can Catells 1 2 4 6 1 2 1 1,5 11,5 1 

045 Capella de Sant Antoni 2 4 6 9 1 2 1 1,5 16,5 2 

046 Casa de la Vila 2 4 6 9 1 2 1 1,5 16,5 2 

047 Torre de les Bruixes 4 8 4 6 1 2 1 1,5 17,5 2 

048 Palau Lo Mirador 2 4 6 9 6 12 1 1,5 26,5 3 

049 Església Parroquial de Sant Genís 2 4 6 9 1 2 1 1,5 16,5 2 

050 Convent de Sant Agustí 2 4 6 9 1 2 1 1,5 16,5 2 

051 Can Batlle 2 4 6 9 1 2 1 1,5 16,5 2 

052 Capella del Roser 1 2 4 6 1 2 1 1,5 11,5 1 

053 Cinema Montgrí 2 4 6 9 1 2 1 1,5 16,5 2 

054 Ermita de Santa Caterina 2 4 6 9 2 4 2 3 20 2 

055 Casa Salieti 2 4 4 6 2 4 1 1,5 15,5 2 

056 Ermita de Santa Maria de Càrcer 2 4 6 9 1 2 1 1,5 16,5 2 
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057 Ermita de Santa Maria de Palau 2 4 1 2 1 2 1 1,5 9,5 1 

058 Església de Santa Anna 1 2 4 6 1 2 1 1,5 11,5 1 

059 Mas fortificat Torre Martina 2 4 4 6 1 2 1 1,5 13,5 2 

060 Mas fortificat Torre Ponça 4 8 6 9 1 2 1 1,5 20,5 2 

061 Mas fortificat Torre Quintaneta 4 8 4 6 1 2 1 1,5 17,7 2 

062 Mas fortificat Mas Ral 4 8 4 6 1 2 1 1,5 17,5 2 

063 Mas fortificat Torre Gran 4 8 4 6 1 2 1 1,5 17,5 2 

064 Mas fortificat Torre Begura 4 8 6 9 1 2 1 1,5 20,5 2 

065 Cases dels Germans Marquès (Indians) 1 2 4 6 1 2 1 1,5 11,5 1 

066 Mas fortificat Torre Ferrana 4 8 6 9 1 2 1 1,5 20,5 2 

067 Castell del Montgrí 4 8 4 6 4 8 2 3 25 3 

068 Pou del carrer del Mar 1 2 2 4 1 2 1 1,5 9,5 1 

069 Pou del carrer del Jou 1 2 2 4 1 2 1 1,5 9,5 1 

070 Font dels gossos (o de la capella de Sant 
Antoni) 

2 4 2 4 1 2 1 1,5 11,5 1 

071 Mina d’aigua 1 2 4 6 1 2 1 1,5 11,5 1 

072 Plaça de la Vila 2 4 6 9 1 2 1 1,5 16,5 2 

073 Portal de Santa Caterina 4 8 4 6 1 2 1 1,5 17,5 2 

074 Torre Moratxa 2 4 1 1,5 1 2 1 1,5 9 1 

075 Torre del Rellotge 1 2 4 6 1 2 1 1,5 11,5 1 

076 Torre dels Moscats 4 8 2 3 1 2 1 1,5 14,5 2 

077 Museu de la Mediterrània (Can Quintana) 2 4 6 9 2 4 1 1,5 18,5 2 

078 Palau Solterra 2 4 6 9 2 4 1 1,5 18,5 2 

079 Antiga Casa Pastors 2 4 6 9 1 2 1 1,5 16,5 2 

080 Casa Galibern (Fundació Mascort) 1 2 4 6 1 2 1 1,5 11,5 1 
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081 Carrer Santa Anna 1 2 4 6 1 2 1 1,5 11,5 1 

Font: elaboració pròpia a partir del treball de camp 
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4.2.4. Pals 

Pals és un dels 7 municipis dins l’àmbit de la CETS que forma part del Baix 

Empordà. Es tracta d’un conjunt monumental històric molt antic format per la 

vila, el castell i les muralles, i actualment està dividit en tres nuclis: Pals, els 

Masos de Pals i la Platja de Pals.  

És limítrof amb els municipis de Torroella de Montgrí, Fontanilles, Palau-Sator, 

Torrent, Regencós i Begur. La seva ubicació és la característica dels pobles de 

la zona de l’Empordà, el nucli antic està instal·lat al cim d’un petit turó.  

El seu nom prové del mot llatí Palus, que significa terreny pantanós, ja que el 

turó on descansa la població antigament estava envoltat per estanys i 

aiguamolls, posteriorment dessecats per destinar-se al correu de l'arròs, que 

n'és el producte típic (Ajuntament de Pals, 2018).  

Al municipi de Pals s’han inventariat un total de 11 recursos, 5 d’ells estan 

classificats com edificis arquitectònics, 4 són considerats elements 

arquitectònics i 1 està catalogat com a altres:  
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Gràfic 5: Recursos turístics culturals materials del municipi de Pals 

 

Font: elaboració pròpia a partir del treball de camp 

El resum dels recursos del municipi, juntament amb el seu codi i classificats 

segons el subtipus es pot observar a la taula següent:  

Taula 35: Recursos turístics culturals materials del municipi de Pals 

CODI RECURS SUBTIPUS 

082 Església de Sant Pere Edificis arquitectònics 

083 Ca la Pruna Edificis arquitectònics 

084 Antic Hospital Edificis arquitectònics 

085 Castell de Pals Edificis arquitectònics 

086 Església de Sant Fructuós Edificis arquitectònics 

087 Torre Mora Elements arquitectònics 

088 Torre de les Hores Elements arquitectònics 

089 Muralles i torres Elements arquitectònics 

090 Plaça Major i Pòrtic de la Vila Elements arquitectònics 

091 Mirador Josep Plà Elements arquitectònics 

092 Sepultures Medievals Altres 

Font: elaboració pròpia a partir del treball de camp 

Ciutats i nuclis històrics

Edificis arquitectònics

Elements arquitectònics

Equipaments socioculturals

Altres
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Del treball de camp fet en aquest municipi se’n deriva que el nucli històric de 

Pals és un dels més ben preparats per la visita turística. Tots i cadascun dels 

recursos estan identificats amb panells informatius en diferents idiomes, així 

com en Braille, i incorporats dins d’un itinerari.  

D’entre dels seus recursos un dels més destacats és la Torre de les Hores, 

ubicada al vell mig del nucli. La torre és el que es conserva de l’antic castell de 

Pals, havia sigut la seva torre mestra, i que posteriorment va passar a ser la 

Torre de les Hores amb la funció de tocar les hores pels ciutadans de la 

població. Com a primícia, i degut a la seva recent rehabilitació, es podrà pujar a 

la torre de les hores de manera lliure, això si, amb un aforament màxim de 20 

persones controlat per unes barres d’accés.  

Del recinte emmurallat se’n conserva gran part, sobretot al sector de llevant, 

així com cinc de les torres, totes de planta rectangular i obertes de dalt a baix 

per la banda que dona a l’interior del recinte.  

També cal destacar, dins del nucli històric, l’església de Sant Pere una de les 

poques, de l’àmbit de la CETS, que roman oberta perquè el públic hi pugui 

accedir de manera lliure, i les sepultures de l’alta edat mitjana (segles V al VIII), 

de tipus antropomorf excavades a la pedra natural.  

La majoria dels recursos inventariats es troben tots al nucli antic de Pals, a 

excepció de la Torre Mora, antiga torre de guaita que es troba ubicada a la 

zona de Platja de Pals, i l’església de Sant Fruitós dels segles XIX i XX, 

emplaçada als Masos de Pals.    

Pals es un municipi que destaca pels seus recursos culturals, el nucli històric 

medieval en el seu conjunt ofereix un entorn característic que desperta interès 

en els visitants. Si ha de sumar, a més, la bona preparació del municipi cap als 

turistes, amb diferents punts d’informació i panells identificadors dels seus 

recursos culturals materials.   

Dels 11 que conté la localitat de Pals 4 són de jerarquia 2, 4 de jerarquia 3 i 2 

de jerarquia 1. No se n’ha classificat cap de jerarquia 4.  
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Gràfic 6: Jerarquia de recursos del municipi de Pals 

 

Font: elaboració pròpia a partir del treball de camp 

Els recursos catalogats dins de la jerarquia 3 són aquells que es troben dins del 

nucli històric de Pals, inclosos dins dels seu itinerari per la vila i característics 

dels nuclis medievals de la zona, com les muralles i torres de guaita, el pòrtic 

d’entrada al nucli emmurallat o la Torre de les Hores, que antigament havia 

estat la torre mestra del castell de Pals.  

La taula següent mostra la llista dels recursos culturals materials, ordenats pel 

seu codi i amb les puntuacions corresponents, obtingudes a partir dels procés 

de jerarquització:  

  

Jerarquia 1

Jerarquia 2

Jerarquia 3

Jerarquia 4
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Taula 36: Jerarquització dels recursos del municipi de Pals 

 
CODI 

 
RECURS TURÍSTIC 

PARTICULARITAT ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

FLUX DE 
VISITANTS 

REPRESENTATIVITAT 
TERRITORIAL 

 
TOTAL 

 
JERARQUIA 

Punts Ponderat Punts Ponderat Punts Ponderat Punts Ponderat 

PALS 

082 Església de Sant Pere 2 4 6 9 6 12 1 1,5 26,5 3 

083 Ca la Pruna 2 4 6 9 1 2 1 1,5 16,5 2 

084 Antic Hospital 1 2 2 3 1 2 1 1,5 8,5 1 

085 Castell de Pals 4 8 1 1,5 1 2 1 1,5 13 2 

086 Església de Sant Fructuós 1 2 4 6 1 2 1 1,5 11,5 1 

087 Torre Mora 4 8 4 6 1 2 1 1,5 17,5 2 

088 Torre de les Hores 4 8 6 9 6 12 1 1,5 30,5 3 

089 Muralles i torres 4 8 4 6 6 12 2 3 29 3 

090 Plaça major i pòrtic de la vila 1 2 6 9 6 12 1 1,5 24,5 3 

091 Mirador Josep Pla 1 2 1 2 6 12 1 1,5 17,5 2 

092 Sepultures Medievals 2 4 2 3 6 12 1 1,5 20,5 2 

Font: elaboració pròpia a partir del treball de camp 
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4.2.5. Fontanilles 

Fontanilles, i el seu nucli agregat Llabià, és un municipi que pertany a la 

comarca del Baix Empordà i limita amb els municipis de Gualta, Torroella de 

Montgrí, Pals, Palau-Sator i Ullastret. Està situat al capdamunt d’un petit turó, a 

29 metres d’alçada i té una superfície de 9km2.  

La primera referència de Fontanilles apareix a l’any 965, en canvi Llabià no va 

ser documentat, per primera vegada, fins l’any 1046, tot i que hi ha evidències 

que hi havia hagut un assentament Romà a l’entorn d’on es troba la població 

actualment (Ajuntament de Llabià, 2018).  

A l’àrea de Fontanilles i Llabià s’han recopilat fitxes de 4 recursos turístics, tots 

ells classificats sota el subtipus d’edificis arquitectònics:  

Taula 37: Recursos turístics culturals materials del municipi de Fontanilles 

CODI RECURS SUBTIPUS 

093 Mas de la Peixera Edificis arquitectònics 

094 Església de Sant Romà Edificis arquitectònics 

095 Església de Sant Martí Edificis arquitectònics 

096 Restes de l’antic Castell de Fontanilles Edificis arquitectònics 

 Font: elaboració pròpia a partir del treball de camp 

El més destacable dels recursos catalogats al municipi de Fontanilles són les 

esglésies dels dos nuclis de població: l’església romànica de Sant Martí de 

Fontanilles i l’església de Sant Romà. La primera data del segle XII, tot i que ha 

sofert diverses modificacions al llarg dels segles, i és un edifici d’una sola nau 

amb un absis semicircular. Durant el treball de camp es va observar que 

actualment estan fent algunes reparacions a la façana, i així es pot observar a 

la fotografia recollida a la fitxa del recurs. L’església de Sant Romà de Llabià 

data del segle XIII, i també es tracta d’un edifici d’una sola nau i un absis 

semicircular, com la de Sant Martí.  

Els dos recursos restants catalogats al municipi són les restes de l’antic castell 

de Fontanilles, que s’ubica al nucli del mateix nom, i del qual només se’n 
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conserven les restes d’un mur, i el mas de la Peixera, un mas fortificat, típic de 

la zona, que data del l’any 1410.    

Un cop jerarquitzats els 4 recursos culturals materials inventariats al municipi, 3 

d’ells s’han classificat de jerarquia 2 i el restant a la jerarquia 1. La taula els 

mostra a tots amb les puntuacions obtingudes:  
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Taula 38: Jerarquització de recursos del municipi de Fontanilles 

 
CODI 

 
RECURS TURÍSTIC 

PARTICULARITAT ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

FLUX DE 
VISITANTS 

REPRESENTATIVITAT 
TERRITORIAL 

 
TOTAL 

 
JERARQUIA 

Punts Ponderat Punts Ponderat Punts Ponderat Punts Ponderat 

FONTANILLES 

093 Mas de la Peixera 2 4 4 6 1 2 1 1,5 13,5 2 

094 Església de Sant Romà 2 4 6 9 1 2 1 1,5 16,5 2 

095 Església de Sant Martí 2 4 4 6 1 2 1 1,5 13,5 2 

096 Restes de l’antic Castell de Fontanilles 2 4 1 1,5 1 2 1 1,5 9 1 

Font: elaboració pròpia a partir del marc teòric 
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4.2.6. Palau-Sator 

El terme municipal de Palau-Sator està ubicat a la comarca del Baix Empordà i 

està compost per els nuclis de població de Palau-Sator, Fontclara, Sant Julià 

de Boada, Sant Feliu de Boada i el veïnat de Pantaleu. Es troba ubicat al mig 

de la plana al·luvial de la dreta Daró, pròxim a l’Estany de Pals.  

El seu origen és probablement d’època romana, però el primer cop que es 

troba referenciat en un document és a l’any 878 sota el nom de Palatii Murorum 

(Ajuntament de Palau-Sator, 2018).  

El conjunt arquitectònic dels seus quatre nuclis té un gran interès històric ja que 

il·lustren amb gran precisió (sobretot el nucli de Palau-Sator) les disposicions 

urbanístiques típiques dels antics nuclis medievals.  

Palau-Sator i tots els seus nuclis de població tenen un total de 12 recursos 

turístics, 5 dels quals són classificats sota el subtipus d’edificis arquitectònics i 

els 7 restants com a elements arquitectònics:  

Gràfic 7: Recursos turístics culturals materials del municipi de Palau-Sator 

 

Font: elaboració pròpia a partir del treball de camp 

Ciutats i nuclis històrics

Edificis arquitectònics

Elements arquitectònics

Equipaments socioculturals

Altres
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A mode de resum, a la taula següent es poden observar els diferents recursos 

diferenciats pel seu subtipus i amb el corresponen codi:  

Taula 39: Recursos turístics culturals materials del municipi de Palau-Sator 

CODI RECURS SUBTIPUS 

097 Església de Sant Pere de Palau-Sator Edificis arquitectònics 

098 El Castell i la torre de l’homenatge Edificis arquitectònics 

099 Església de Sant Feliu de Boada Edificis arquitectònics 

100 Església de Sant Julià de Boada Edificis arquitectònics 

101 Església de Sant Pau de Fontclara Edificis arquitectònics 

102 Torre de les Hores Elements arquitectònics 

103 La muralla i les torres Elements arquitectònics 

104 Font pública de Sant Feliu de Boada Elements arquitectònics 

105 Font pública de Fontclara Elements arquitectònics 

106 Creu del Terme Elements arquitectònics 

107 Font pública de Palau-Sator Elements arquitectònics 

108 Antic safareig de Palau-Sator Elements arquitectònics 

Font: elaboració pròpia a partir del treball de camp 

El més destacable del municipi es el conjunt històric del nucli de Palau-Sator, 

que manté l’antic aspecte feudal on, al centre del recinte emmurallat de planta 

circular, s’hi troba la torre del castell anomenada la Torre de l’Homenatge. Està 

catalogada com a Bé Nacional d’Interès Cultural (BCIN) i en l’actualitat és un 

residència particular.  

La Torre de les Hores d’aquest nucli fa alhora la funció de portal d’accés al 

nucli emmurallat. Es tracta d’una torre de base quadrada i és l’element millor 

conservat de la muralla, que data aproximadament del segle XIV. És possible 

pujar al cim de la torre si es demana en horari d’atenció al públic de 

l’Ajuntament.  

El nucli de població més turístic per diferència és Sant Feliu de Boada, on es 

poden trobar gran varietat de restaurants i un gran pàrquing per facilitar-ne 

l’accés. Els recurs inventariat més destacat d’aquest nucli és la seva església 

d’estil gòtic tardà i datada del segle XVI.  
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Del municipi en conjunt un dels recursos més importants és l’església 

preromànica que s’ubica al petit nucli de Sant Julià de Boada, està declarada 

BCIN i és considerat un dels monuments preromànics més interessants de la 

comarca del Baix Empordà. Va restar tancada durant molts anys, però el 1982 

es va obrir de nou després de ser rehabilitada per la Diputació de Girona. Es 

pot visitar l’interior prèvia sol·licitud a l’Ajuntament.  

La jerarquització dels recursos culturals d’aquest municipi s’han dividit 

únicament en dues categories: 7 a la segona jerarquia i 5 a la primera.   

Gràfic 8: Jerarquia dels recursos del municipi de Palau-Sator 

 

Font: elaboració pròpia a partir del treball de camp 

Dins dels recursos de la jerarquia 2 hi trobem les esglésies dels diferents nuclis 

de població i la Torre de les Hores del nucli de Palau-Sator que es conserva de 

manera excel·lent.  

Es pot determinar, per tant, que els recursos que posseeix aquest municipi 

tenen capacitat d’atraure, bàsicament, corrents de visitants regionals i locals.  

A la taula s’observen aquests recursos ordenats pel seu codi i amb les 

puntuacions corresponents obtingudes durant els procés de jerarquització: 

Jerarquia 1

Jerarquia 2

Jerarquia 3

Jerarquia 4
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Taula 40: Jerarquització dels recursos al municipi de Palau-Sator 

 
CODI 

 
RECURS TURÍSTIC 

PARTICULARITAT ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

FLUX DE 
VISITANTS 

REPRESENTATIVITAT 
TERRITORIAL 

 
TOTAL 

 
JERARQUIA 

Punts Ponderat Punts Ponderat Punts Ponderat Punts Ponderat 

PALAU-SATOR 

097 Església de Sant Pere 2 4 4 6 1 2 1 1,5 13,5 2 

098 El castell i la torre de l’homenatge 4 8 4 6 1 2 1 1,5 17,5 2 

099 Església de Sant Feliu de Boada 2 4 6 9 2 4 1 1,5 18,5 2 

100 Església de Sant Julià de Boada 4 8 4 6 1 2 1 1,5 17,5 2 

101 Església de Sant Pau 2 4 4 6 1 2 1 1,5 13,5 2 

102 Torre de les Hores 4 8 6 9 1 2 1 1,5 20,5 2 

103 La muralla i les torres 4 8 2 3 1 2 1 1,5 14,5 2 

104 Font de Sant Feliu de Boada 1 2 2 3 1 2 1 1,5 8,5 1 

105 Font de Fontclara 1 2 4 6 1 2 1 1,5 11,5 1 

106 Creu del Terme 1 2 4 6 1 2 1 1,5 11,5 1 

107 Font de Palau-Sator 1 2 4 6 1 2 1 1,5 11,5 1 

108 Antic safareig de Palau-Sator 1 2 2 3 1 2 1 1,5 8,5 1 

Font: elaboració pròpia a partir del treball de camp 
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4.2.7. Gualta 

El municipi de Gualta està situat a la riba del riu Ter, limita amb els municipis 

d’Ullà, Torroella de Montgrí i Fontanilles i pertany a la comarca del Baix 

Empordà. Té una extensió total de 9,4km2 i bona part d’aquest està situat 

sobre la plana al·luvial formada per les sorres que els rius Ter i Daró 

arrosseguen en el seu camí cap al mar.  

La població es caracteritza per la seva xarxa de recs i canals, com el rec del 

Molí. En la seva majoria el terreny és molt pla, tot i que compta amb el puig de 

la Font Pasquala que té 91 metres d’altitud. Les primeres referències de 

població indiquen l’existència d’un poblat ibèric al vessant sud-oriental de 

l’anomenat puig (Ajuntament de Gualta, 2018).  

El primer nom pel qual es va conèixer la població es Aqualta, el 879, topònim 

que va anar evolucionant fins a esdevenir Gualta, l’any 1961 (Ajuntament de 

Gualta, 2018).  

Gualta conté un total de 5 recursos culturals de patrimoni material, 2 d’ells 

catalogats com a edificis arquitectònics, i els altres 3 com a elements 

arquitectònics: 
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Gràfic 9: Recursos turístics culturals materials del municipi de Gualta 

 

Font: elaboració pròpia a partir del treball de camp 

El resum dels recursos turístics del municipi es poden observar a la taula 

següent, classificats per el seu subtipus i amb el codi que els hi correspon: 

Taula 41: Recursos turístics culturals materials del municipi de Gualta 

CODI RECURS SUBTIPUS 

109 Església de Santa Maria Edificis arquitectònics 

110 Molí de Gualta Edificis arquitectònics 

111 L’antic pont del Daró Elements arquitectònics 

112 La Creu dels Herois Elements arquitectònics 

113 La Creu de la Santa Missió Elements arquitectònics 

Font: elaboració pròpia a partir del treball de camp 

D’aquests recursos els més importants són l’antic Molí de Gualta i el pont sobre 

el riu Daró.  

El primer està declarat BCIN i conserva restes d’una fortalesa medieval que 

s’especula que podrien tenir relació amb l’antic castell de la població. Està 

ubicat just al costat d’un rec, d’aquí que posteriorment es construís, aprofitant 

Ciutats i nuclis històrics

Edificis arquitectònics

Elements arquitectònics

Equipaments socioculturals

Altres
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l’edifici preexistent, el molí i es bategés el rec amb el mateix nom, Rec del Molí. 

L’edifici era considerat un dels molins fariners hidràulics més importants de la 

comarca. Amb el pas dels anys es va convertir en central elèctrica donant 

servei a 29 pobles fins l’any 1965 en que va cessar la seva activitat 

(Ajuntament de Gualta, 2018). A l’actualitat es un residència privada.  

El segon és un element icònic de la població, és un antic pont construït entre 

els segles XVI i XVII, sobre el riu Daró i que conserva en molt bon estat les 

seves cinc arcades. És possible creuar-lo a peu i, si es fa, es poden observar a 

la pedra les marques provocades pels carros que el van travessar durant anys.    

Gualta conté, en la seva majoria, recursos de jerarquia 2, 4 dels 5 inventariats, i 

el darrer és de jerarquia 1:  

Gràfic 10: Jerarquia dels recursos del municipi de Gualta 

 

Font: elaboració pròpia a partir del treball de camp 

A la taula següent il·lustra el procés de jerarquització, s’hi poden veure els 

recursos del municipi ordenats per els codis i amb les puntuacions 

corresponents: 

Jerarquia 1

Jerarquia 2

Jerarquia 3

Jerarquia 4
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Taula 42: Jerarquització dels recursos del municipi de Gualta 

 
CODI 

 
RECURS TURÍSTIC 

PARTICULARITAT ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

FLUX DE 
VISITANTS 

REPRESENTATIVITAT 
TERRITORIAL 

 
TOTAL 

 
JERARQUIA 

Punts Ponderat Punts Ponderat Punts Ponderat Punts Ponderat 

GUALTA 

109 Església de Santa Maria 1 2 4 6 1 2 1 1,5 11,5 1 

110 Molí de Gualta 4 8 4 6 1 2 1 1,5 17,5 2 

111 Antic Pont del Daró 1 2 4 6 1 2 1 1,5 11,5 1 

112 La Creu dels Herois 1 2 4 6 1 2 1 1,5 11,5 1 

113 La Creu de la Santa Missió 1 2 4 6 1 2 1 1,5 11,5 1 

Font: elaboració pròpia a partir del treball de camp 
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4.2.8. Ullà 

Ullà és un altre dels set municipis del Baix Empordà inclosos a l’àmbit de la 

CETS i del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Té una 

extensió total de 7,7km2 i es troba a 21 metres d’alçada. Té agregat al nucli 

principal el veïnat de La Roqueta i s’estén des dels peus de la muntanya d’Ullà 

fins a la riba esquerra del riu Ter. Els seus límits són amb els municipis de 

Bellcaire d’Empordà, Torroella de Montgrí, Gualta i la Tallada d’Empordà.  

La població va ser referenciada per primera vegada l’any 834 sota el nom de 

Olianus i apareixia com una possessió dels bisbes de Girona. Al llarg dels anys 

el seu nom va anar evolucionant fins a esdevenir finalment Ullà (Ajuntament 

d’Ullà, 2018).  

A Ullà s’han registrat un total 8 recursos de caire cultural material, 6 dels quals 

són edificis arquitectònics, mentre que els 2 restants són elements 

arquitectònics. 

Gràfic 11: Recursos turístics culturals materials del municipi d’Ullà 

 

Font: elaboració pròpia a partir del treball de camp 

Ciutats i nuclis històrics

Edificis arquitectònics

Elements arquitectònics

Equipaments socioculturals

Altres
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A la taula que es troba a continuació es pot veure el llistat d’aquests 

acompanyats dels seus corresponents codis i el subtipus al que pertanyen: 

Taula 43: Recursos turístics culturals materials del municipi d’Ullà 

CODI RECURS SUBTIPUS 

114 Mas Xiquet Edificis arquitectònics 

115 Església de Santa Maria Edificis arquitectònics 

116 Casa del carrer dels Bous Edificis arquitectònics 

117 Casa del carrer Sant Antoni Edificis arquitectònics 

118 Casa del carrer de la Volta Edificis arquitectònics 

119 Església de Sant Andreu Edificis arquitectònics 

120 Carrer Jeroni Pujol Elements arquitectònics 

121 Portal del carrer Muntanya Elements arquitectònics 

Font: elaboració pròpia a partir del treball de camp 

A la població destaquen algunes de les cases, residencies privades, per les 

seus elements arquitectònics, una de les quals, la casa del carrer dels Bous, 

era utilitzada originalment com a convent. A més, a la part més elevada de la 

població, es conserva una masia de grans dimensions destacada per les seves 

dues galeries d’arcades i que va pertànyer a l’Escriptora Caterina Albert (Víctor 

Català).  

Al nucli hi trobem dues esglésies: l’església parroquial de Santa Maria, en la 

que es celebren les activitats de culte de la població, i l’antiga església de Sant 

Andreu, reconvertida a l’actualitat en Casa de la Cultura, s’especula que el seu 

origen es d’època preromànica, tot i que la seva estructura antiga es molt difícil 

de veure al estar envoltada d’edificacions més modernes.  

Prop d’aquesta església es troba el portal del carrer Muntanya, un característic 

portal que data d’època medieval i que es creu que era una de les portes 

d’accés de l’antic recinte murat.  

La gran majoria dels recursos inventariats a Ullà s’han catalogat dins de la 

jerarquia 1, per tant són recursos que per si mateixos no serien capaços 

d’atraure una corrents de visitants, però que si complementen els recursos de 



97 
 

les jerarquies majors. Set dels recursos estan classificats dins d’aquesta 

jerarquia, mentre que el restant  és de jerarquia 2.  

Gràfic 12: Jerarquia dels recursos del municipi d’Ullà 

 

Font: elaboració pròpia a partir del treball de camp 

La taula següent mostra les puntuacions obtingudes per cadascun dels 

recursos durant el seu procés de jerarquització:  

 

 

 

 

  

Jerarquia 1

Jerarquia 2

Jerarquia 3

Jerarquia 4
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Taula 44: Jerarquització dels recursos del municipi d’Ullà 

 
CODI 

 
RECURS TURÍSTIC 

PARTICULARITAT ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

FLUX DE 
VISITANTS 

REPRESENTATIVITAT 
TERRITORIAL 

 
TOTAL 

 
JERARQUIA 

Punts Ponderat Punts Ponderat Punts Ponderat Punts Ponderat 

ULLÀ 

114 Mas Xiquet 1 2 4 6 1 2 1 1,5 11,5 1 

115 Església de Santa Maria 1 2 4 6 1 2 1 1,5 11,5 1 

116 Casa del carrer dels Bous 1 2 4 6 1 2 1 1,5 11,5 1 

117 Casa del carrer de Sant Antoni 1 2 2 3 1 2 1 1,5 8,5 1 

118 Casa del carrer de la Volta 1 2 4 6 1 2 1 1,5 11,5 1 

119 Església de Sant Andreu 2 4 4 6 1 2 1 1,5 13,5 2 

120 Carrer Jeroni Pujol 1 2 4 6 1 2 1 1,5 11,5 1 

121 Portal del carrer Muntanya 1 2 4 6 1 2 1 1,5 11,5 1 

Font: elaboració pròpia a partir del treball de camp 
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5. CONCLUSIONS 

El present projecte té com a objectiu ajudar en la realització de l’actuació 3.1.1. 

Identificació i inventari dels elements d’interès (organismes, sistemes, 

paisatge,...), analitzant quins poden ser recursos turístics, inclosa en la línia 

estratègica 3.1., derivada de la carta d’accions per l’adhesió del PNMIMBT a la 

CETS.  

Per tal d’assegurar una bona gestió dels recursos turístics en una determinada 

àrea és essencial identificar-los i fer-ne un inventari, entre altres motius per 

saber de quins es disposa i en quin estat es troben. Això permet establir un 

ordre de prioritats en el seu desenvolupament turístic, determinar-ne quins 

tenen potencialitat d’atracció de visitants i de quin tipus, quins estan més 

preparats per l’activitat turística o quins en són més fràgils.  

Aquest treball s’ha centrat en la identificació i avaluació dels recursos de caire 

cultural de patrimoni material dels 8 municipis que estan inclosos en l’àmbit de 

la CETS. En total s’han inventariat 121 recursos d’aquesta tipologia:  

Gràfic 13: Recursos turístics culturals materials de l’àmbit CETS del PNMIMBT 

 

Font: elaboració pròpia a partir del treball de camp 

Ciutats i nuclis històrics

Edificis arquitectònics

Elements arquitectònics

Equipaments socioculturals

Altres
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Entre ells la majoria (59%) són edificis arquitectònics de gran varietat: els 

casals senyorials de Torroella de Montgrí, les diferents esglésies dels 

municipis, edificis relacionats amb la vida i els oficis marítims tradicionals de 

l’Escala, o els masos fortificats típics de la regió. Destaquen les dues esglésies 

preromàniques de Bellcaire d’Empordà i del nucli de Sant Julià de Boada 

(Palau-Sator), aquesta última una de les més antigues i interessants de la 

regió; i els set masos fortificats ubicats a la plana entre Torroella de Montgrí i 

l’Estartit per la seva excel·lent conservació. 

El 33% són elements arquitectònics, d’entre ells cal ressaltar les torres de 

guaita, declarades Béns Culturals d’Interès Nacional, els vestigis de les 

muralles i torres dels nuclis medievals, com les de Pals i Sant Martí d’Empúries, 

i les característiques torres de les hores, torres coronades amb campanars que 

servien per comunicar les hores als vilatans dels pobles.  

El 5,6% són equipaments socioculturals, destacant el Museu de la Mediterrània 

emplaçat al casal senyorial de Torroella de Montgrí de nom Can Quintana, el 

Museu de l’Anxova i la Sal i el Centre d’Interpretació del Peix a l’Escala. Dels 

restants 1 està catalogat com a ciutats i nuclis històrics, les ruïnes d’Empúries, i 

1 dins de la categoria altres, les sepultures medievals de Pals.  

La jerarquització dels 8 municipis de l’àrea de la CETS ha mostrat que els seus 

recursos culturals de patrimoni material tenen capacitat per atraure corrents de 

visitants regionals i locals, primordialment.  
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Gràfic 14: Jerarquització dels recursos de l’àmbit de la CETS de PNMIMBT 

Font: elaboració pròpia a partir del treball de camp 

Tal i com es pot veure la majoria dels recursos (64%) són de jerarquia 2, és a 

dir que, són recursos amb alguna característica especial, capaç de motivar un 

flux turístic a nivell regional o local. El segon gran bloc de recursos (34%) 

pertany a la jerarquia 1, recursos que no tenen mèrits suficients per a ser 

considerats al nivell de les jerarquies anteriors, però que són elements que 

poden completar als recursos catalogats en les jerarquies majors.  

Un 7,3% dels recursos són de jerarquia 3, això vol dir que tenen 

característiques excepcionals i són capaços de motivar, per si sols o en 

conjunt, una corrent de visitants, que pot ser actual o potencial, de visitants 

nacionals.  

En darrer lloc en el marc de la CETS al PNMIMBT hi ha un únic recurs 

classificat dins de la jerarquia 4, que són definits com aquells recursos 

excepcionals capaços, per si sols, de motivar una important corrent de visitants 

estrangers o nacionals.  

1er trim.

2º trim.

3er trim.

4º trim.
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L’inventari i la jerarquització dels recursos també ha permès establir una 

diagnosi del seu estat de conservació, demostrant que la majoria dels recursos 

es troben en un estat excel·lent (42%) o bo (37%), front als recursos que es 

troben en estat de conservació regular (12%) i deficient (5,6%).  

Dels 8 municipis inclosos a l’àrea de la CETS al PNMIMBT alguns ja tenen una 

afluència turística important. Torroella de Montgrí - L’Estartit, l’Escala, Pals i 

Palau-Sator són els municipis més preparats per l’acollida de visitants. Durant 

el treball de camp es va poder comprovar que aquestes localitats disposen 

d’itineraris pels nuclis històrics, senyalitzats amb panells informatius, la majoria 

en diversos idiomes, així com diferents punts d’informació i atenció al visitant.  

L’adhesió del Parc Natural a la CETS pot propiciar que els municipis menys 

turístics de l’àrea (Gualta, Ullà, Fontanilles i Bellcaire d’Empordà) s’obrin a 

l’activitat turística gràcies a l’actuació en conjunt de tots els pobles sota aquesta 

certificació posant en valor els recursos culturals materials amb més capacitat 

d’atracció.  

El primer objectiu d’aquest projecte pretenia ajudar a iniciar la identificació i 

inventariat dels recursos de l’àmbit de la CETS al PNMIMBT, començant pels 

recursos de caire cultural de patrimoni material, a fi de poder establir-ne una 

diagnosi que permeti gestionar-los de manera eficient, a més de potenciar-los, 

entre altres coses per propiciar una descongestió dels recursos naturals, 

sobretot les platges, que són els més consumits pels visitants.  

Gràcies al mètode de recollida de dades i jerarquització s’ha pogut obtenir una 

visió clara i ordenada de tots els recursos culturals materials de la zona. A les 

diferents fitxes dels recursos ha quedat registrada informació relativa a la 

conservació, accessibilitat, flux de visitants, la representativitat territorial, etc. 

Totes aquestes dades permeten establir quins recursos tenen una importància 

turística consolidada, quins podrien tenir-la després de portar a terme 

estratègies de promoció o manteniment, o quins s’han de preservar d’aquesta 

activitat.  

El darrer objectiu era validar la metodologia per l’Inventariat de recursos en 

l’àmbit local de l’autora Maria Mandil, ideada de manera expressa per aquesta 
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acció en concret de la carta d’accions de la CETS. L’autora la va testar al 

municipi de Sant Celoni, inclòs a l’àmbit CETS del PN del Montseny. Al utilitzar-

la per la realització de l’inventariat dels recursos culturals de l’àmbit CETS del 

PNMIMBT, obre les portes a que s’empri la mateixa metodologia per 

l’inventariat dels recursos de les altres tipologies en els seus 8 municipis.  
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7. ANNEX 1 

7.1. L’Escala 

Nom del recurs: Ruïnes d’Empúries Codi: 001 

 (Museu d’Arqueologia de Catalunya) 

 

Localització: C/ Puig i Cadafalch, s/n (L’Escala) 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.1. Ciutats i nuclis històrics 

Ús actual: Habilitades per la seva visita a més a més de ser la delegació del Museu 
d’Arqueologia de Catalunya a l’Escala. 

Descripció i 
singularitats: 

Empúries va ser la porta d'entrada de la cultura grega i romana a la península. A 

l'actualitat hi trobem un jaciment que conserva restes d'una ciutat grega (anomenada 

Empòrion) i d'una ciutat romana (anomenada Emporiae), ciutat que va ser creada a 

inicis del segle I aC sobre les restes d'un anterior campament romà que havia estat 

instal·lat a la zona. S'hi conserven els mosaics de les velles cases senyorials, una 

escultura d'Asclepi i l'imponent Fòrum romà entre altres. Les primeres excavacions a 

la zona van començar l'any 1908 i a l'actualitat encara continua la recuperació 

científica de la zona. En aquesta zona es poden visitar tant les ruïnes gregues 

d'Empòrion, les romanes d'Emporiae i la delegació del Museu d'Arqueologia de 

Catalunya a Empúries. 

Calendari i horaris: Del 16 de febrer al 31 de maig: dilluns a diumenge de 10:00h a 18:00h 

De l’1 de juny al 30 de setembre: dilluns a diumenge de 10:00h a 20:00h 

De l’1 d’octubre al 15 de novembre: dilluns a diumenge de 10:00h a 18:00h 

Del 16 de novembre al 15 de febrer: dimarts a diumenge de 10:00h a 17:00h 

Els dies 24, 26 i 31 de desembre el museu tanca a les 15h / Restarà tancat també els 

dies 25 de desembre i 1 de gener.  

Estat actual de 
conservació: 

X Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

 Bo  Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació: X Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo X Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat: Pública 

Organisme 
responsable: 

Museu d’Arqueologia de Catalunya (Generalitat de Catalunya) 

Jerarquia: 4 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia.  
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Nom del recurs: Alfolí de la Sal Codi: 002 

Localització: C/ Alfolí, 6 (L’Escala) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Es troba en procés de remodelació per convertir-se en museu i sales d’exposicions. 

Descripció i 
singularitats: 

L'Alfolí de la Sal és un edifici històric que va ser construït a finals del segle XVII, 
concretament al 1697. Antigament va ser un gran magatzem de sal i d'altres 
mercaderies que arribaven per mar, en l'època en que la sal era monopoli reial. Va ser 
important per ser l'impulsor del creixement econòmic i demogràfic de l'Escala del segle 
XVIII. A més de les seves funcions de magatzem, també feia funcions de duana, de seu 
de l'associació de pescadors i als baixos de l’edifici s’hi practicava el salaó per la seva 
correcta conservació. Des d'aquest edifici es feia la distribució de la sal cap a la resta de 
poblacions de l'interior de Catalunya, ja que fins a principis del segle XX els grans 
vaixells carregats de sal a l'antic port de l'Escala. Està declarat bé cultural d'interès 
nacional i la seva ubicació és a pocs metres de la Platja de les Barques. Actualment 
l'edifici està en procés de remodelació per poder convertir l'Alforí en un important pol 
d'irradiació amb un museu i diferents sales d'exposicions. 

Calendari i horaris: De diumenge a dijous de 10:00h a 13:00h / dissabtes i diumenges de 10:00h a 
13:00h i de 17:00h a 20:00h / dilluns tancat 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

X Bo X Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

X Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat: Pública 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de l’Escala 

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Església de Sant Pere Codi: 003 

Localització: C/ de Santa Màxima, 31 (L’Escala) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Església de culte 

Descripció i 
singularitats: 

Aquesta església substitueix a l'anterior que hi havia hagut, construïda al segle 

XVII, que va ser malmesa per un llamp l'any 1700. Va ser construïda entre els anys 

1701 i 1739, però no va ser acabada fins l'any 1761. Està formada per una gran 

nau amb capelles laterals i un absis poligonal. L'interior respon a esquemes 

d'arquitectura gòtica, amb arcs apuntats i voltes de creueria, tot i que la façana és 

barroca, amb una gran rosassa i una portalada de línies clàssiques flanquejada 

per dos parells de columnes i coronada amb una fornícula on hi ha la imatge de 

Sant Pere. Dedicada a Sant Pere i Santa Màxima està declarada com a bé cultural 

d'interès local. 

Calendari i horaris: De l’1 d’octubre al 30 de juny: vigílies i laborables a les 20:00h / festius a les 
11:30h  
De l’1 de juliol al 30 de setembre: vigílies i laborables a les 20:00h / festius a les 
11:30h i a les 20:00h 

Estat actual de 
conservació: 

X Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

 Bo X Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

X Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent X Altres 

Propietat: Privada 

Organisme 
responsable: 

Bisbat de Girona 

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Casa natal de Caterina Albert Codi: 004 

Localització: C/ Enric Serra, 37 (L’Escala) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Residència privada 

Descripció i 
singularitats: 

Casa Albert és un edifici de mitjans del segle XVIII i és on va néixer i morir 

l'escriptora Caterina Albert, de pseudònim Víctor Català. Es va reformar a la fi del 

segle XIX i consta d'una planta baixa i dos pisos d'alçada. Està decorada amb uns 

plafons de perfil sinuós i les obertures estan emmarcades amb pedra. Està 

declarat com a bé cultural d'interès local.   

Calendari i horaris: L’interior no es pot visitar, l’exterior no està subjecte a calendaris ni horaris 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

X Bo X Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

X Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent X Altres 

Propietat: Privada 

Organisme 
responsable: 

Els propietaris 

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: La Caravel·la Codi: 005 

Localització: C/ de la Platja, s/n (L’Escala) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: La part inferior està habilitada com a restaurant 

Descripció i 
singularitats: 

La Caravel·la és un edifici situat dins del nucli antic de l'Escala, al bell mig de la 

Platja. Està inclòs a l'inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya i va ser 

concebut com a salí: Salazones y Conservas E. Juhé Bruguera. 

Calendari i horaris: Es pot accedir a la part de restaurant en horari comercial 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

X Bo  Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

X Inexistent  Altres 

Propietat: Privada 

Organisme 
responsable: 

Els propietaris  

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Casa del Gavià Codi: 006 

Localització: C/ Cargol, 2 – 8 (L’Escala) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Seu de l’escola de dibuix i pintura municipal. 

Descripció i 
singularitats: 

La Casa Gavià és la casa de la família Folch i Torres inspirada en un vaixell, 

edificada sobre les roques d'en Guillem a la segona meitat del segle XX. 

Calendari i horaris: Horari d’atenció al públic de dilluns a divendres de 9:00h a 13:00h 

Estat actual de 
conservació: 

X Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

 Bo  Bona 

 Regular X Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

X Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent X Altres 

Propietat: Públic 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de l’Escala 

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
  

Nom del recurs: Barraques de la Creu Codi: 007 

Localització: Platja de la Creu (L’Escala) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Magatzems privats 

Descripció i 
singularitats: 

Les barraques de la Creu son les antigues barraques o botigues de pescadors de 

la Cala de la Creu, situada sota el promontori rocós del Pedró. Algunes d'elles han 

sobreviscut a la urbanització del front marítim de l'Escala. Són edificacions 

senzilles recobertes de calç on els pescadors guardaven els estris de pesca a prop 

d'on atracaven les embarcacions. Aquestes barraques han anat passant de 

generació en generació i constitueixen un testimoni d'una de les principals 

activitats econòmiques del poble i dels seus protagonistes: la gent de mar. 

Calendari i horaris: Són uns espais de lliure accés,  no estan subjectes a calendaris i horaris 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

 Bo  Bona 

X Regular  Regular 

 Deficient X Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

X Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat: Privada 

Organisme 
responsable: 

Els propietaris 

Jerarquia: 1 
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Nom del recurs: Antiga fàbrica d’anxoves Callol i Serrats Codi: 008 

Localització: C/ Port d’en Perris, s/n (L’Escala) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Botiga d’anxoves 

Descripció i 
singularitats: 

A l'Escala, des de l'existència del seu port (s. XVI), sempre ha existit la tradició de 

la salaó del peix. Les primeres fàbriques de salaó es van establir al voltant del Port 

d'en Perris, on es va construir a finals del segle XIX l'antiga fàbrica de salaó de la 

família Callol i Serrats. Segons els registres del 1847 a l'Escala hi havia unes deu 

indústries dedicades a l'anomenada activitat, activitat que avui en dia encara 

segueix essent molt important a l'Escala. 

Calendari i horaris: En horari comercial: 10:30h – 14:00h i de 15:00h a 19:30h / dimarts i dimecres 

tancat 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

 Bo X Bona 

X Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

X Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat: Privada 

Organisme 
responsable: 

Els propietaris 

Jerarquia: 1 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Can Maranges Codi: 009 

Localització: Carrer Maranges, 1 (L’Escala) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Residències privades i locals comercials 

Descripció i 
singularitats: 

Can Maranges és la casa pairal de la nissaga dels Maranges. És una gran casa de 

planta rectangular, de tres pisos d'alçada i una teulada a quatre aigües, és oberta 

a tres carrers amb una façana de pedra. Es va edificar al segle XVIII i 

posteriorment reformada a l'any 1931. Hi van viure Josep Maranges i Marimón, un 

polític il·lustrat i capità de l'exèrcit reial; Francesc Maranges i Juli, destacat polític 

liberal i comandant de la milícia contra els carlins; i Josep Maria Maranges de 

Diago, advocat, polític i arqueòleg. És un bé declarat bé cultural d'interès local. 

Calendari i horaris: Als locals comercials s’hi pot accedir en horari comercial 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

X Bo X Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

X Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent X Altres 

Propietat: Privada 

Organisme 
responsable: 

Els propietaris 

Jerarquia: 1 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Can Cintó Xuà  (Casa de Pescadors) Codi: 010 

Localització: Carrer de la Torre, 35 (L’Escala) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Habilitat per visites guiades 

Descripció i 
singularitats: 

Can Cinto Xuà és una casa de pescadors que data dels segles XVIII i XIX. 

Aquesta casa està situada al nucli antic i conserva l'estructura d'una casa de 

pescadors típica de l'Escala, juntament amb estris de pesca i objectes de la vida 

quotidiana que utilitzaven els seus habitants. 

Calendari i horaris: No hi ha horari prefixat, es concerta cita prèvia en el Museu de l’Anxova i la Sal.  

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

X Bo X Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

X Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient X Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat: Pública 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de l’Escala 

Jerarquia: 1 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
  



118 
 

Nom del recurs: Clos del Pastor Codi: 011 

Localització: Passeig Lluís Albert, 11 
(L’Escala) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Seu del Museu Arxiu Víctor Català 

Descripció i 
singularitats: 

Són la casa i el jardí que van ser lliurats a l'escriptora Caterina Albert (Víctor 

Català) en reconeixement a la seva activitat literària. Està declarat bé cultural 

d'interès local. 

Calendari i horaris: Prèvia notificació al Museu de l’Anxova i la Sal 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

X Bo X Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

X Deficient X Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat: Privada 

Organisme 
responsable: 

Els propietaris 

Jerarquia: 1 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
  

    

    

    

    

    

Nom del recurs: Casa de la Punxa Codi: 012 

Localització: C/ Mare de Deu de Núria, s/n (L’Escala) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Al baix hi ha restaurants i bars 

Descripció i 
singularitats: 

La casa de la Punxa està situada en un dels llocs més emblemàtics de la població. 

Davant de la platja de l'antic port, on tots els edificis estaven dedicats a activitats 

relacionades amb la pesca. Havia estat, antigament, una fabrica de gel. És un 

edifici d'estil historicista, datat de l'any 1919. La façana està inspirada en els grans 

casals del gòtic català, però algunes de les seves finestres es poden qualificar de 

neoromàntiques. L'element més característic és l'anomenada punxa: una torre 

angular de planta circular amb corona cònica guarnida amb detalls ceràmics. La 

casa està inclosa en l'inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. 

Calendari i horaris: Als restaurants i bars s’hi pot accedir en horari comercial 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

X Bo X Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

X Inexistent X Altres 

Propietat: Privada 

Organisme 
responsable: 

Els propietaris 

Jerarquia: 2 
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Nom del recurs: Església Sant Martí d'Empúries Codi: 013 

Localització: Plaça Major, s/n  
Sant Martí d’Empúries (L’Escala) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Església de culte. 

Descripció i 
singularitats: 

L'església de Sant Martí d'Empúries està situada al vell mig del nucli antic de Sant 
Martí d'Empúries, a la plaça Major i va ser edificada al damunt de les restes del 
fossat del castell medieval. Es tracta d'un edifici del gòtic tardà començat l'any 
1507 i finalitzat al 1539. Consta d'una sola nau amb una rosassa a la façana i una 
portalada d'arc ogival, amb l'ornamentació molt desgastada. Damunt la porta s'hi 
troben làpides commemoratives del segle X, del segle XIII i del segle XVI i que 
corresponen a les diferents obres fetes a l'antiga i la nova església. A l'interior de 
l'edifici hi destaquen claus de volta, diverses ares paleocristianes i una pica 
baptismal romànica. Està protegit com a bé cultural d'interès local. 

Calendari i horaris: En horaris de culte. La porta principal queda oberta per tal de poder veure l’interior 
de l’església a traves d’un vidre. 

Estat actual de 
conservació: 

X Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

 Bo  Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

X Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat: Privada 

Organisme 
responsable: 

Bisbat de Girona 

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Casa del Servei Forestal Codi: 014 

Localització: Passeig Miranda, 1  
Sant Martí d’Empúries (L’Escala) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Acull la seu de la Fundació Iberia Graeca. 

Descripció i 
singularitats: 

Aquesta casa va ser construïda l'any 1910 i està situada al costat de l'església de 

Sant Martí d'Empúries. La façana principal té un cos a manera de torre i està 

compost amb un estil que barreja elements de caràcter modernista. Les façanes 

lateral i posterior s'obren amb unes galeries rectangulars, amb vitralls al pis 

superior que recorden a l'art decó. Està inclòs a l'inventari del Partimoni 

Arquitectònic de Catalunya. 

Calendari i horaris: -  

Estat actual de 
conservació: 

X Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

 Bo X Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

X Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent X Altres 

Propietat: Pública 

Organisme 
responsable: 

Fundació Iberia Graeca 

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
  



122 
 

Nom del recurs: Castell de Sant Martí d’Empúries Codi: 015 

Localització: C/ Castell, 1  
Sant Martí d’Empúries (L’Escala) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Contemplatiu 

Descripció i 
singularitats: 

Les restes del Castell estan situades dins del nucli urbà de Sant Martí d'Empúries, 
just al costat sud de la plaça Major. L'única cosa que es conserva són el portal i el 
mur que daten dels segles XIII-XIV. Una curiositat d'aquest indret és que el creador 
del còmic Capitán Trueno es va inspirar en aquest castell com a llar de l'heroi. Està 
inscrit a l'inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. 

Calendari i horaris: Es pot observar l’exterior del castell, que no està subjecte a calendaris ni horaris. 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

 Bo X Bona 

X Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

X Inexistent  Altres 

Propietat: Públic 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de l’Escala 

Jerarquia: 1 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Ruïnes de Santa Magdalena Codi: 016 

Localització: Carretera de Sant Martí d’Empúries 
(L’Escala) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Només se’n conserva la planta i es possible visitar-la. 

Descripció i 
singularitats: 

Aquestes ruïnes estan prop de Sant Martí d'Empúries i són originàries del segle V. 

Es tractava d'un recinte funerari cristià que posteriorment va esdevenir una capella 

amb una necròpolis al costat. Més tard es va convertir en una església, cap al 

segle VIII, i es creu que va ser abandonada definitivament al segle X. 

Calendari i horaris: No està subjecte a calendaris ni horaris. 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

 Bo  Bona 

 Regular  Regular 

X Deficient X Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

X Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat: Pública 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de l’Escala 

Jerarquia: 1 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Ruïnes de Santa Margarida Codi: 017 

Localització: Carretera de Sant Martí d’Empúries (L’Escala) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Es troba en estar ruïnós, però es pot visitar. 

Descripció i 
singularitats: 

Es tracta d'una església preromànica sufragània de Sant Martí d'Empúries que 

està situada molt a prop del nucli en qüestió. Es va construir damunt de les restes 

del que podia haver estat una vil·la romana o un antic cenobi (probablement del 

segle V) i que es va excavar recentment. És un edifici de nau única coronada amb 

un absis de ferradura que va estar en funcionament fins al segle XVIII, tot i que 

actualment es troba en ruïnes. Està inscrit a l'inventari del Patrimoni Arquitectònic 

de Catalunya. 

Calendari i horaris: No s’hi pot accedir, ja que està envoltada de balles per la seva protecció. 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

 Bo  Bona 

 Regular  Regular 

X Deficient X Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

X Inexistent X Altres 

Propietat: Pública 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de l’Escala 

Jerarquia: 1 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Església de Santa Reparada Codi: 018 

Localització: Veïnat de Cinc Claus (L’Escala) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Contemplatiu 

Descripció i 
singularitats: 

Es troba situada al veïnat de Cinc Claus (al nord-oest de l'Escala). El seu origen és 

preromànic i la seva nau va haver de ser reconstruïda als segles XVI i XVIII. El 

1918 Caterina Albert va fer restaurar l'església. Està protegida com a bé cultural 

d'interès local. 

Calendari i horaris: Tancada, només s’obre per cerimònies concretes. 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

X Bo X Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

X Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent X Altres 

Propietat: Privada 

Organisme 
responsable: 

Bisbat de Girona  

Jerarquia: 1 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Mas les Corts Codi: 019 

Localització: C/ Camp dels Pilans, s/n (L’Escala) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Restaurant El Molí de l’Escala 

Descripció i 
singularitats: 

El Mas de les Corts és un edifici situat prop del veïnat del mateix nom, a la riba del 

Ter Vell (antiga desembocadura del riu Ter). Té fragments grecoromans als murs i 

restes de la Via Heraclea al sòl. A l'inici havia estat un molí d'arròs i, poc després, 

de farina. A finals del segle XIX s'hi va instal·lar la primera central elèctrica de 

l'Empordà. 

Calendari i horaris: Es pot veure en horari de servei del restaurant  

Estat actual de 
conservació: 

X Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

 Bo X Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

X Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat: Privada 

Organisme 
responsable: 

Els propietaris 

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia.  
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Nom del recurs: Mas Vilanera Codi: 020 

Localització: Camí de Vilanera als Recs Veïnat 
de Vilanera (L’Escala) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Residència privada 

Descripció i 
singularitats: 

Un conjunt d'edificis de diferent època, fortificats i amb una torre de defensa de 

planta quadrada. En la seva construcció es probable que es fessin servir materials 

del Monestir de Santa Maria de Vilanera i estructures d'una vil·la romana. 

Calendari i horaris: L’interior no es pot visitar, es una residència privada. 

Estat actual de 
conservació: 

X Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

 Bo X Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

X Inexistent X Altres 

Propietat: Privada 

Organisme 
responsable: 

Els propietaris  

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia de 
www.visitlescala.com  

  

http://www.visitlescala.com/
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Nom del recurs: Ruïnes de Santa Maria de Vilanera Codi: 021 

Localització: C/ d’Albons, s/n  
Veïnat de Vilanera (L’Escala) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Contemplatiu 

Descripció i 
singularitats: 

Es conserven les restes d'un antic monestir de monges benedictines, prop del Mas 

Vilanera, va ser fundat l'any 1328 per insistència de l'ardiaca de Besalú, Arnau de 

Soler. Les restes estan dividides en dos ambients: el convent que es troba prop de 

la masia i l'església ubicada dalt del turó, que segurament servia també de torre de 

vigilància. Els murs estan fets amb paradet comú lligat amb argamassa i carreus a 

les cantoneres i, segurament, per la construcció del mas es van aprofitar materials 

i estructures de l'antic cenobi. Està catalogada com a bé cultural d'interès local. 

Calendari i horaris: No està subjecte a calendaris ni horaris 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

 Bo  Bona 

 Regular X Regular 

X Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

X Inexistent  Altres 

Propietat: Pública 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de l’Escala 

Jerarquia: 1 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia de 
www.visitlescala.com  

 
  

http://www.visitlescala.com/
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Nom del recurs: Torre de Montgó Codi: 022 

Localització: Passatge Garbinell, 61 (L’Escala) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.3. Elements arquitectònics  

Ús actual: Contemplatiu 

Descripció i 
singularitats: 

La torre de Montgó és una torre de defensa construïda al 1598 per encàrrec de 
Felip I amb l'objectiu de protegir la costa dels atacs dels pirates. Es troba en bon 
estat de conservació i està declarada com a bé cultural d'interès nacional. Està 
ubicada al cim de la muntanya de Montgó i ofereix unes magnífiques vistes de 
l'Escala, de Sant Martí d'Empúries i la Badia de Roses. 

Calendari i horaris: L’exterior no està subjecte a calendaris ni horaris, és un espai de lliure accés. 

Estat actual de 
conservació: 

X Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

 Bo X Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

X Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat: Pública 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de l’Escala 

Jerarquia: 3 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia.  
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Nom del recurs: Torre del Pedró Codi: 023 

Localització: Plaça Mirador del Pedró, 5 (L’Escala) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.3. Elements arquitectònics   

Ús actual: Contemplatiu 

Descripció i 
singularitats: 

La torre del Pedró és una antiga torre de defensa de la pirateria. És declarada bé 

d'interès nacional documentada des del 1543 i restaurada posteriorment al segle 

XVIII. Està situada a l'extrem nord-oest del nucli antic al cim del Puig del Pedró. La 

torre ens ofereix unes magnifiques vistes del nucli antic, la cala de la Creu, les 

platges d'Empúries i la badia de Roses, a més, des del cim, es pot observar la 

Torre de Montgó, les torres dels masos fortificats de les Corts i Vilanera. 

Formaven, doncs, una xarxa visual que permetia que es comuniquessin amb 

senyals de foc per advertir de la presència de pirates. 

Calendari i horaris: L’exterior es de lliure accés  

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

X Bo X Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

X Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat: Pública 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de l’Escala 

Jerarquia: 3 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Font i Safareig del Pedró Codi: 024 

Localització: Avinguda Francesc Macià, s/n 
(L’Escala) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.3. Elements arquitectònics 

Ús actual: Contemplatiu 

Descripció i 
singularitats: 

La font i el safareig del Pedró es van instal·lar a l'entrada del poble l'any 1887. Es 

va decidir així degut a la dificultat de superar el turó del Pedró amb l'objectiu de 

dur l'aigua al poble. Aquesta aigua provenia d'una deu situada a la Fornaca i la 

canalitzaven cap a la població a través dels camps dels Pilars. Està inclòs en 

l'inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. 

Calendari i horaris: No està subjecte a calendaris ni horaris, és un espai públic de lliure accés 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

 Bo  Bona 

X Regular X Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

X Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat: Públic 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de l’Escala 

Jerarquia: 1 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia.  
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Nom del recurs: Pilons d’amarrar i norais Codi: 025 

Localització: C/ del Port, s/n (L’Escala) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.3. Elements arquitectònics 

Ús actual: Contemplatiu 

Descripció i 
singularitats: 

A les roques properes a La Platja del Passeig de la Riba es conserven dues 

construccions de pedra que servien per amarrar els vaixells de cabotatge. Aquells 

vaixells que no es podien acostar a la platja. Van ser encarregats pel batlle Josep 

Maranges de Marimon durant el segle XVIII, tot i que n'hi havia uns quants 

actualment només se'n conserven dos. A l'esquerra de la platja s'hi troben sis 

norais, coneguts popularment com els Norais de les Roques d'en Guillem, que 

eren pilons més petits que servien per pujar o amarrar les barques. Estan inclosos 

en l'inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. 

Calendari i horaris: No està subjecte a calendaris ni horaris, és una zona pública d’accés lliure 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

X Bo  Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

X Inexistent  Altres 

Propietat: Públic 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de l’Escala 

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia.  
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Nom del recurs: Monument a la Gent del Mar Codi: 026 

Localització: Passeig Dr. Jesús Maria Isern, s/n (L’Escala) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.3. Elements arquitectònics 

Ús actual: Emplaçat per la seva contemplació. 

Descripció i 
singularitats: 

El monument està situat a la Punta i es va instal·lar l'any 1979. És obra de Josep 

M. Simón i està compost per una vela llatina i una àncora, juntament amb la 

fesomia del pescador. 

Calendari i horaris: No està subjecte a calendaris ni horaris, és un espai públic de lliure accés.  

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

X Bo  Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

X Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat: Pública 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de l’Escala 

Jerarquia: 1 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia.  
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Nom del recurs: Monument a la Dona del Pescador Codi: 027 

Localització: Passeig Dr. Jesús Maria Isern, s/n (L’Escala) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.3. Elements arquitectònics 

Ús actual: Emplaçat per la seva contemplació 

Descripció i 
singularitats: 

El monument a la Dona del Pescador es troba al Port d'en Perris. Representa una 

dona amb dues criatures mirant l'horitzó, esperant la barca del seu home i pare: el 

pescador. Es va col·locar l'any 1991 i és una obra de Xavier Vila Mitjà. 

Calendari i horaris: No està subjecte a calendaris i horaris, és un espai públic de lliure accés. 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

X Bo  Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

X Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat: Pública 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de l’Escala 

Jerarquia: 1 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia.  
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Nom del recurs: Monument a la Cobla Codi: 028 

Localització: Passeig del Mar, s/n (L’Escala) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.3. Elements arquitectònics  

Ús actual: Emplaçat per la seva contemplació. 

Descripció i 
singularitats: 

És una escultura de bronza que representa una cobla sardanista, amb les figures 

de mida natural d'onze músics amb els seus instruments. Situada al passeig Lluís 

Albert i està dedicada a Pere Ros i Salart. 

Calendari i horaris: No està subjecte a calendaris ni horaris.  

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

X Bo  Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

X Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat: Publica 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de l’Escala 

Jerarquia: 1 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia.  
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Nom del recurs: Lampadòfor Codi: 029 

Localització: Camí de la Font, s/n (L’Escala) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.3. Elements arquitectònics 

Ús actual: Emplaçat per la seva contemplació. 

Descripció i 
singularitats: 

Es tracta d'un monument a la flama olímpica de l'escultora Rosa Serra. Es va 

realitzar l'any 1992 per commemorar l'arribada de la flama olímpica amb motiu dels 

Jocs Olímpics de Barcelona de 1992. Es el punt que marca l'inici del passeig de 

vianants d'Empúries. 

Calendari i horaris: No està subjecte a calendaris ni horaris, és un espai públic de lliure accés 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

X Bo  Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

X Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat: Públic 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de l’Escala 

Jerarquia: 1 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia.  
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Nom del recurs: Cementiri Marí Codi: 030 

Localització: C/ del Gregal, 12 (L’Escala) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.3. Elements arquitectònics 

Ús actual: Cementiri 

Descripció i 
singularitats: 

El cementiri és un conjunt neoclàssic de l'any 1835 i és declarat bé cultural 

d'interès nacional. És únic en la seva categoria dins la Costa Brava. Consta d'un 

espai rectangular amb nínxols blancs coronats per timpans recoberts de cal, 

aquest element li dóna un color blanc enlluernador. Des del 1970 ja no està en 

funcionament, però és possible visitar-lo. Es troba dins del nucli urbà i s'hi poden 

trobar les restes de Caterina Albert (Víctor Català) i Josep Esquirol, el fotògraf que 

va prendre les primeres fotografies del jaciment d'Empúries. 

Calendari i horaris: Per visitar-lo s’ha de concertar cita prèvia  

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

X Bo  Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient X Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

X Regular 

 Deficient X Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat: Públic 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de l’Escala 

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia.  
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Nom del recurs: Muralla de Sant Martí d’Empúries Codi: 031 

Localització: Sant Martí d’Empúries (L’Escala) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.3. Elements arquitectònics 

Ús actual: Es pot contemplar quan es visita la població. 

Descripció i 
singularitats: 

La muralla de Sant Martí d'Empúries del segle XIII es conserva en molt bona part. 
Hi trobem llenços de murs emmerletats a la banda nord i a ponent i alguns vestigis 
en altres sectors, així com les restes d'alguna torre. També hi trobem les restes 
d'alguna torre i és especialment destacable el portal de l'angle sud-oest i la torre 
de planta circular que correspon al recinte murallat de l'època alt-medieval. Tots els 
elements estan inclosos a l'inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. 

Calendari i horaris: No està subjecte a calendaris ni horaris, és un espai públic de lliure accés 

Estat actual de 
conservació: 

X Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

 Bo  Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

X Inexistent  Altres 

Propietat: Pública 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de l’Escala 

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia.  
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Nom del recurs: Jardí Víctor Català Codi: 032 

Localització: C/ Francesa, 5  
Sant Martí d’Empúries (L’Escala) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.3. Elements arquitectònics 

Ús actual: Oberts per la seva visita 

Descripció i 
singularitats: 

Aquest jardí deu el seu nom a Caterina Albert i Paradís, escriptora catalana 

coneguda amb el pseudònim Víctor Català, ja que va ser construït per encàrrec 

seu. L'espai està situat dins del nucli emmurallat de Sant Martí d'Empúries i es 

tracta d'un jardí rectangular que aprofita el tram nord de la muralla medieval de 

Sant Martí com un dels seus murs. El jardí està obert i es pot visitar, però és de 

propietat privada. Està inclòs a l'inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. 

Calendari i horaris: No estan subjectes a calendari ni horaris. 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

 Bo X Bona 

 Regular  Regular 

X Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

X Inexistent  Altres 

Propietat: Privada 

Organisme 
responsable: 

Els propietaris  

Jerarquia: 1 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia.  
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Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 

Nom del recurs: Búnquers de les Planasses Codi: 033 

Localització: Les Planasses (L’Escala) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.3. Elements arquitectònics 

Ús actual: Contemplatiu 

Descripció i 
singularitats: 

L'Escala sempre ha gaudit, des de l'antiguitat, d'una posició estratègica per la 
defensa. El 218 aC ja va ser el lloc escollit per l'exèrcit romà per desembarcar 
durant les guerres púniques. Segles més tard es van construir nombroses torres 
de defensa contra la pirateria com la Torre Montgó (construïda a l'any 1598) i 
finalment arribant a la construcció de búnquers durant l'època republicana i 
posteriorment els de l'època franquista. El govern franquista, en el context de la 
Segona Guerra Mundial va construir la bateria anomenada L-6 amb l'objectiu de 
defensar un hipotètic atac aliat. Aquesta bateria s'obre ara a les visites turístiques 
va ser construïda al final dels anys 40 dels segle XX en el marc del Pla defensiu 
desenvolupat per la Comissió Mixta d'Artillat de la badia Roses. La bateria en 
qüestió formava part d'una de les quatre bateries que defensaven l'àrea i està 
dividida en dues seccions. Ambdues formades per dos búnquers situats 
simètricament a llevant i ponent i orientats a nord i nord-est. El búnquer de l'extrem 
oest  contenia un conjunt d'autometralladores que dominaven la badia de la Clota. 
L'objectiu d'aquesta bateria era defensar qualsevol desembarcament al litoral de 
l'Empordà. Va ser una construcció tardana i amb una vida molt curta, construïda en 
un moment en què la pressió internacional amenaçava el règim franquista, però 
uns anys més tard (durant la Guerra Freda) va quedar obsoleta. Els canons que hi 
havia van quedar en desús i ja no es conserven. Anys més tard van ésser 
restaurats, ja que havien quedat molt malmesos. L'interès d'aquesta visita, més 
enllà de la seva simbologia històrica, els búnquers estan situats en un entorn amb 
un gran valor paisatgístic, inclòs dins del Parc Natural del Montgrí, les Medes i el 
Baix Ter. 

Calendari i horaris: L’exterior no està restringit a calendaris ni horaris, l’interior està tancat.  

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

 Bo  Bona 

X Regular  Regular 

 Deficient X Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

 Bo  Requereix 
entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

X Inexistent  Altres 

Propietat: Pública 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de l’Escala 

Jerarquia: 2 
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Nom del recurs: Museu de l’anxova i la sal (MASLE) Codi: 034 

Localització: Avinguda Francesc Macià, 1  
(L’Escala) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.4. Equipaments socioculturals 

Ús actual: Seu del Museu de l’Anxova i la Sal de l’Escala 

Descripció i 
singularitats: 

Entre finals del Segle XIX i inicis del següent molts ajuntaments van impulsar la 

construcció de nous espais pel sacrifici controlat d'animals, per motius sanitaris. 

Antigament aquest edifici, inaugurat l'any 1913 i situat al costat d'un dels camins 

d'entrada de la població, estava destinar a aquest destí. Encara es troba dempeus 

amb l'estructura original amb la que va ser dissenyat i, consistia en un edifici de 3 

cossos juxtaposats amb una façana de diferents volums, dues fileres d'obertures i 

diversos elements decoratius d'inspiració modernista. Va conservar la funció 

d'escorxador fins a mitjans del segle XX i, després de passar per unes obres de 

rehabilitació i ampliació, l'any 2006 va passar a convertir-se en el Museu de 

l'Anxova i de la Sal. 

Calendari i horaris: De l’1 de juliol al 30 d’agost: dilluns a dissabte de 10:00h a 13:00h i de 17:00h a 

20:00h / diumenges de 10:00h a 13.00h 

De l’1 de setembre al 30 de juny: dimarts a dissabte de 10:00h a 13.00h 

Tancat: els dilluns no festius, el 25 i 26 de desembre i l’1 i 6 de gener.  

Estat actual de 
conservació: 

X Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

 Bo  Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació: X Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo X Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat: Pública 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de l’Escala 

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Centre d’interpretació del Peix (MARAM) Codi: 035 

Localització: Port Pesquer, s/n (L’Escala) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.4. Equipaments socioculturals 

Ús actual: És el Centre d’Interpretació del Peix de l’Escala 

Descripció i 
singularitats: 

El centre d'interpretació del Peix de l'Escala té com a objectiu apropar el públic al 

món de la pesca d'una forma visual i interactiva. Es pot conèixer el dia a dia del 

pescador, les barques, les arts de pesca tradicional com el palangre, la teranyina, 

les arts menors i la subhasta del peix. 

Calendari i horaris: Juliol i agost: cada dia de 10:00h a 19:00h. Per entrar cal reservar o apuntar-se a 
alguna de les activitats. La resta de l’any concertant cita prèvia per a visites de 
grups.  

Estat actual de 
conservació: 

X Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

 Bo  Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació: X Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent X Altres 

Propietat: Privada 

Organisme 
responsable: 

Confraria de pescadors de l’Escala 

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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7.2. Bellcaire 

Nom del recurs: Palau-Castell Medieval Codi: 036 

Localització: Plaça Comtes d’Empúries, 1  
Bellcaire 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Seu de l’Ajuntament de Bellcaire 

Descripció i 
singularitats: 

El Palau-Castell Medieval va ser construït per ordre dels comptes d'Empúries a 
finals del segle XIII, motivats per necessitats estratègic-militars de defensa amb 
l'objectiu de fer front als dominis que la corona catalana tenia a Torroella de 
Montgrí i Albons. Cada any s'hi celebra una representació teatral de caire èpic en 
la qual s'escenifica l'obra Bandera de Catalunya. Està catalogat com a BCIN: Bé 
Cultural d’Interès Nacional.  

Calendari i horaris: S’organitzen visites dins el marc de les Jornades del Patrimoni Cultural. L’exterior 
és de lliure accés. 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

X Bo X Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

X Inexistent X Altres 

Propietat: Pública 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de Bellcaire 

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Església Parroquial Codi: 037 

Localització: Plaça Comtes d’Empúries, 1A  
(Bellcaire) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: S’hi realitzen activitats de culte i també es pot visitar. 

Descripció i 
singularitats: 

Església que data del segles XII – XIII. Antigament l’espai era l’ala oest del castell 
de Bellcaire, que ara fa les funcions d’església parroquial de la vila.  

Calendari i horaris: Horari de culte: diumenges a les 12h. S’organitzen visites durant les Jornades de 
Patrimoni Cultural de Bellcaire; l’exterior és d’accés lliure.  

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

X Bo X Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient X Prèvia notificació 

X Inexistent  Altres 

Propietat: Privada 

Organisme 
responsable: 

Bisbat de Girona 

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Església de Sant Joan Codi: 038 

Localització: C/ Orient, 18 (Bellcaire) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Habilitada per la seva visita.  

Descripció i 
singularitats: 

L’església preromànica de Sant Joan de Bellcaire conserva testimonis d’èpoques i 
estils diversos com el paleocristià, preromànic, romànic i gòtic. 
Està catalogat com a BCIN: Bé Cultural d’Interès Nacional. 

Calendari i horaris: S’organitzen visites dins el marc de les Jornades del Patrimoni Cultural. L’exterior 
és de lliure accés. 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

X Bo  Bona 

 Regular X Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

X Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent X Altres 

Propietat: Privada 

Organisme 
responsable: 

Bisbat de Girona 

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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7.3. Torroella de Montgrí i l’Estartit 

Nom del recurs: Antic Hospital de Pobres i Malalts 
(Capella de la Mercè) 

Codi: 039 

Localització: C/ de l’Hospital (Torroella de Montgrí) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Residència de gent gran / espai d’exposició de fotografia 

Descripció i 
singularitats: 

És un edifici de planta quadrangular, coberta de teula, i consta de planta baixa i un 

pis. Les seves estances es distribueixen al voltant del claustre, també de planta 

quadrada, i amb dos pisos d’arcades de mig punt i volta d’aresta. A la façana 

principal hi ha la porta d’entrada, de grans dimensions, amb llinda, entaulament i 

frontó triangular partit on s’hi pot veure l’escut de la vila. A l’interior de l’edifici hi 

trobem una capella dedicada a la Mare de Déu de la Mercè. L’antic hospital 

apareix nombrat per primera vegada l’any 1468, i en un document posterior (de 

l’any 1511) s’esmenta que l’hospital tenia quatre llits, un hospitaler, una habitació 

pels pobres, dues cuines, una per l’hospitaler i l’altre per els pobres. L’edifici actual 

és en la seva majoria dels segles XVII i XVIII i la capella de la Mercè del segle 

XVIII, el claustre, en canvi, està datat del segle XIX. Està inclòs a l’Inventari del 

Patrimoni Històric de Catalunya. 

Calendari i horaris: Cada dia de 9:00h a 20:30h 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

X Bo  Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

X Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent X Altres 

Propietat: Pública 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de Torroella de Montgrí 

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Casa Hospital Codi: 040 

Localització: C/ Major, 41  
(Torroella de Montgrí) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Residència privada i locals comercials  

Descripció i 
singularitats: 

És un gran casal urbà que va ser construït al segle XVI i posteriorment modificat al 

segle XVIII. El mes destacat és el portal adovellat de mig punt i dues de les 

finestres, un de les quals té relleus d’àngels, mitges llunes i els bustos d’un home i 

una dona. L’altre finestra es destaca per la llinda recta motllurada amb guardapols.   

La casa pertany a la família Hospital des del segle XVII fins a l’època actual.  

Calendari i horaris: Actualment no s’hi pot accedir, està tancat.  

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

 Bo  Bona 

X Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

X Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent X Altres 

Propietat: Privada 

Organisme 
responsable: 

Els propietaris 

Jerarquia: 1 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Casa Seguer Codi: 041 

Localització: Torroella de Montgrí 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Residència privada 

Descripció i 
singularitats: 

Es tracta d’un edifici ubicat a la vila de Torroella i fet construir per Baldiri Seguer 

l’any 1566, d’aquí el nom amb que s’ha batejat l’edifici. Es creu que és el casal 

més antic que es conserva a la població. És un edifici de planta baixa i dos pisos, 

que presenta a la façana la porta d’accés: un arc de mig punt amb grans dovelles 

regulars de pedra. El més característic és la finestra central que està situada 

damunt l’entrada, que és d'inspiració clàssica. La inscripció ‘Baldiri Seguer me 

fecit. 1566’ es pot llegir a la finestra del primer pis. Està inclòs a l’ Inventari de 

Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. 

Calendari i horaris: És una residència privada, l’interior no es pot visitar. 

Estat actual de 
conservació: 

X Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

 Bo  Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

X Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent X Altres 

Propietat: Privada 

Organisme 
responsable: 

Els propietaris 

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Casa del Rellotge de Sol Codi: 042 

Localització: Plaça de la Vila, 12 (Torroella de Montgrí) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Residències privades i locals comercials 

Descripció i 
singularitats: 

És un edifici ubicat a la plaça de la Vila que consta de planta baixa, dos pisos i 

golfes. És porticat, amb les finestres emmarcades amb pedra i, el que li dóna nom: 

un rellotge de sol a la façana principal amb la data 1725 inscrita en ell. L’edifici, 

però, deu datar aproximadament del 1579, segons una inscripció de la llinda de la 

finestra.  

Calendari i horaris: A les residències no s’hi pot accedir, als locals comercials sí segons el seu horari 
comercial 

Estat actual de 
conservació: 

X Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

 Bo  Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

X Inexistent X Altres 

Propietat: Privada 

Organisme 
responsable: 

Els propietaris  

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Can Bataller Codi: 043 

Localització: C/ de l’Església, 19 (Torroella de Montgrí) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Residència privada 

Descripció i 
singularitats: 

Es tracta d’un casal constituït d’una planta baixa, un pis i unes golfes, amb una 

coberta de teula. A la façana principal s’hi pot trobar la gran porta d’accés: un arc 

de mig punt amb dovelles de pedra. Un dels elements més interessants de l’edifici 

és el finestral d’inspiració clàssica que data del 1563. Va ser construït al segle XVI 

i el seu interior es va reformar durant els segles XVIII i XIX. Està inclòs a l’Inventari 

del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. 

Calendari i horaris: És una residència privada, l’interior no es pot visitar. 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

X Bo  Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

X Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent X Altres 

Propietat: Privada 

Organisme 
responsable: 

Els propietaris 

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Can Castells Codi: 044 

Localització: Plaça de la Vila, 6  
(Torroella de Montgrí) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Antic Jutjat de Pau 

Descripció i 
singularitats: 

Es tracta d’un edifici ubicat a la plaça de la Vila. És d’estil gòtic tardà i obra popular 

del segle XIV.  

Calendari i horaris: Actualment està tancat.  

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

X Bo  Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

X Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent X Altres 

Propietat: Pública 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de Torroella de Montgrí 

Jerarquia: 1 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Capella de Sant Antoni Codi: 045 

Localització: Plaça de la Vila, 3 (Torroella de Montgrí) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Sala d’exposicions municipal 

Descripció i 
singularitats: 

Aquesta capella està situada a la plaça de la Vila i es tracta d’un edifici de planta 

rectangular i amb una sola nau amb volta d’aresta. La porta d’accés és d’arc de 

mig punt, amb dovelles de pedra a l’exterior i escarser a l’interior. A la façana 

també s’hi pot trobar el rellotge de la vila. La capella es va construir a finals del 

segle XIII, moment en el que Torrella havia esdevingut vila reial i experimentava un 

període de fort desenvolupament econòmic. Està inclòs a l’ Inventari del Patrimoni 

Històric de Catalunya. 

Calendari i horaris: De maig a setembre: dilluns a dissabte d’11:00h a 14:00h i de 18:00h a 21:00h / 
Tancat: diumenge, dimarts i festius 
D’octubre a abril: dilluns a dissabte d’11:00h a 14:00h i de 17:00h a 20:00h / 
Tancat: diumenge, dimarts i festius 

Estat actual de 
conservació: 

X Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

 Bo X Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

X Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat: Pública 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de Torroella de Montgrí 

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Casa de la Vila Codi: 046 

Localització: Plaça de la Vila,1 (Torroella de Montgrí) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Seu de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí 

Descripció i 
singularitats: 

Aquest edifici, situat a la Plaça de la Vila, va ser construït en època renaixentista, 

al segle XVI. Tot i que, al llarg dels anys, ha patit diverses remodelacions. Tant és 

així que a l’any 1935 va ser desmuntat i refet pedra a pedra. La seva façana té una 

composició simètrica, a la planta baixa del qual hi ha un arc carpanell dels porxos 

de la plaça que ocupa l’amplada de l’edifici. Té una porta d’accés d’arc de mig 

punt, amb dovelles de pedra i un gravat de l’escut de la vila. L’interior de l’edifici, 

però, està modificat de manera moderna per complir les necessitats 

administratives de l’edifici. 

Està inclòs a l’Inventari del Patrimoni Històric de Catalunya 

Calendari i horaris: Horari administratiu:  de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h 

Estat actual de 
conservació: 

X Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

 Bo  Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

X Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat: Pública 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de Torroella de Montgrí 

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Torre de les Bruixes Codi: 047 

Localització: C/ del Mar, 70 (Torroella de Montgrí) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.3. Elements arquitectònics 

Ús actual: Contemplatiu 

Descripció i 
singularitats: 

Una de les dues úniques torres que es conserven de l’antic recinte murat del nucli 
Torroella de Montgrí.  L’antic recinte murat tenia 6 portes i deferents torres, a 
l’actualitat només es conserven el Portal de Santa Caterina i la Torre de les 
Bruixes, aquesta última protegia un dels portals. Està catalogat com a Bé Cultural 
d’Interès Nacional i Bé d’Interès Cultural. 

Calendari i horaris: No està restringit per calendaris ni horaris, l’exterior es pot visitar lliurement. 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

X Bo  Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

X Inexistent  Altres 

Propietat: Pública 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de Torroella de Montgrí 

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Palau Lo Mirador Codi: 048 

Localització: Passeig de l’Església, 1  
(Torroella de Montgrí) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis Arquitectònics 

Ús actual: Hotel – Restaurant 

Descripció i 
singularitats: 

És un edifici del segle XIII i XIV i formava part de l’espai anomenat la cellera, que 

juntament amb l’església de Sant Genis constituïen el centre del nucli antic de 

Torroella. És de planta rectangular amb un pati central, i consta d’una planta baixa 

i dues de superiors amb barbacanes de coronament i cobertes de teula. Cal 

destacar el portal i la finestra d’estil renaixentista que van ésser incorporats al 

palau posteriorment, i que provenien de la casa Camps, ubicada al carrer de 

l’Hospital (Torroella). Inclòs a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. 

Calendari i horaris: Dins de l’horari de servei del restaurant o bé allotjant-se a l’hotel 

Estat actual de 
conservació: 

X Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

 Bo  Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

X Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent X Altres 

Propietat: Privada 

Organisme 
responsable: 

Els propietaris 

Jerarquia: 3 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Església parroquial de Sant Genís Codi: 049 

Localització: C/ Sant Genís, 2  
(Torroella de Montgrí) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Església de culte 

Descripció i 
singularitats: 

L’església parroquial de Sant Genís, la primera menció de la qual data del 1209, és 

un temple d’una sola nau, de 14,46 metres, de cinc trams amb arcs torals apuntats 

recolzats sobre pilars que es corresponen amb els contraforts exteriors. Té cinc 

grans finestrals d’arc apuntat, entre els arcs hi ha voltes de creueria, amb claus de 

volta amb relleus molt interessants. El seu absis és de base poligonal, de set 

costat i amb capelles i finestrals apuntats. És una església amb dos portes 

d’accés: la de Sant Genís situada a ponent i la porta de migdia. Té una façana 

gòtica amb alguns elements d’inspiració clàssica i dos campanars, un de petit de 

base quadrada i un de nou, octogonal i inacabat. Inclòs a l’Inventari del Patrimoni 

Arquitectònic de Catalunya 

Calendari i horaris: Dilluns a divendres: de 10:00h a 13:00h i de 17:00h a 20:00h 
Dissabte: de 10:00h a 13:00h i de 17:00h a 21:00h 
Diumenge: de 08:30h a 10:00h i de 111:30h a 13:00h 

Estat actual de 
conservació: 

X Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

 Bo  Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

X Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent X Altres 

Propietat: Privada 

Organisme 
responsable: 

Bisbat de Girona 

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 

 

  



157 
 

Nom del recurs: Convent de Sant Agustí Codi: 050 

Localització: C/ de l’Onze de Setembre, 2  
(Torroella de Montgrí) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Escola municipal d’adults i seu de l’associació Joventuts Musicals de Torroella de 
Montgrí 

Descripció i 
singularitats: 

Tal com el seu nom indica, aquest edifici va ser un conjunt religiós de l’ordre de 

Sant Agustí que va estar actiu entre els segles XIV i XIX. S’ubica dins l’antic 

recinte murat del nucli de Torroella i s’hi podia trobar una església i una capella, 

actualment desaparegudes, a més d’un claustre amb un pou i les dependències 

del convent. L’edifici és propietat municipal des del 1835. Inclòs a l’Inventari de 

Patrimoni Històric de Catalunya. 

Calendari i horaris: El claustre i les instal·lacions estan obertes sempre que s’hi faci algun curs o taller. 
De dilluns a divendres és possible trobar-lo obert cada dia.  

Estat actual de 
conservació: 

X Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

 Bo  Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

X Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat: Pública 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de Torroella de Montgrí 

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 

 

  

Nom del recurs: Can Batlle Codi: 051 

Localització: C/ d’Ullà, 6 (Torroella de Montgrí) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Comerç particular – pastisseria 

Descripció i 
singularitats: 

Es tracta d’un comerç emblemàtic de Torroella. Un edifici d’estil noucentista (s. 

XX). La botiga es va fundar l’any 1880 i l’edifici va ser remodelat l’any 1929 amb 

plantejaments estilístics d’art decó. Si pot veure un plafó decoratiu a la façana 

esquerra realitzat per l’il·lustrador Rafael de Penagos, tot i que la decoració més 

interessant es pot trobar a la façana del primer pis: un rètol de vidre pintat 

emmarcat en fusta i amb el nom de l’establiment. Inscrit a l’Inventari del Patrimoni 

Històric de Catalunya.     

Calendari i horaris: Horari comercial: de dilluns a dissabte de 9:00h a 13:30h i de 16:00h a 20:00h 

Estat actual de 
conservació: 

X Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

 Bo  Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

X Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat: Privada 

Organisme 
responsable: 

Els propietaris 

Jerarquia: 2 
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Nom del recurs: Capella del Roser Codi: 052 

Localització: C/ Josep Carner, 22 (Torroella de Montgrí) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: L’obren per actes puntuals 

Descripció i 
singularitats: 

Petit edifici, ubicat extramurs i prop del cementiri, que consta d’una sola nau i un 

absis semicircular. L’obra data del segle XVI. 

Calendari i horaris: No té calendaris ni horaris preestablerts, només l’obren quan es celebra algun 
acte.  

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

X Bo  Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

X Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent X Altres 

Propietat: Privada 

Organisme 
responsable: 

Bisbat de Girona 

Jerarquia: 1 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Cinema Montgrí Codi: 053 

Localització: C/ Codina, 28 (Torroella de Montgrí) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Cinema 

Descripció i 
singularitats: 

Es tracta de la sala d’espectacles de Torroella de Montgrí construïda l’any 1925, i 

les seves característiques estilístiques principals són d’art decó. És un edifici de 

planta rectangular l’entrada del qual presenta una reixa de ferro molt curiosa i una 

marquesina d’obra a la part superior. Inclòs a l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic 

de Catalunya. 

Calendari i horaris: Els seus horaris varien en funció dels diferents passes de pel·lícules. 

Estat actual de 
conservació: 

X Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

 Bo  Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo X Requereix entrada 

X Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat: Privada 

Organisme 
responsable: 

Els propietaris  

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Ermita de Santa Caterina Codi: 054 

Localització: Camí de Bellcaire a Santa 
Caterina, s/n  
(Torroella de Montgrí) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Ermita 

Descripció i 
singularitats: 

Es tracta d’una ermita de dimensions moderades que es troba ubicada al mig de la 

vall de Santa Caterina. Per accedir-hi hi ha diversos senders i camins de 

senderisme, a més a més d’una pista forestal transitable. Als inicis de la seva 

construcció, segle XIV, era un edifici pensat per ésser d’estil gòtic tardà, però té 

diverses modificacions en estil barroc. La història diu que l’ermita va ser construïda 

per tres monjos que provenien del Monestir de Montserrat, i l’indret també va ser 

ell lloc que va inspirar a Caterina Albert per escriure la seva coneguda novel·la 

Solitud. Inscrit a l’Inventari del Patrimoni Històric de Catalunya.   

Calendari i horaris: Els diumenges i festius de 10:00h a 17:00h 

Estat actual de 
conservació: 

X Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

 Bo  Bona 

 Regular X Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

X Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat: Privat 

Organisme 
responsable: 

Bisbat de Girona 

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia extreta de 
www.dexcursio.net  

  

http://www.dexcursio.net/
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Nom del recurs: Casa Salieti (Restaurant Robert) Codi: 055 

Localització: Passeig del Mar, 62-63  
L’Estartit (Torroella de Montgrí) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Restaurant 

Descripció i 
singularitats: 

La casa Salieti era una casa d’estiueig de la família Salieti encarregada a 

l’arquitecte Rafael Masó i Valentí i construïda a l’any 1918, i així ho indica el 

rellotge de sol de la façana. És una casa aïllada amb jardí, de planta baixa, pis, 

golfes i que té una façana de composició simètrica on s’ha de destacar l’ús 

decoratiu de la ceràmica, amb pautes d’estil noucentista. Avui en dia es conserva 

la casa, però amb moltes modificacions. Inscrit a l’Inventari del Patrimoni 

Arquitectònic de Catalunya. 

Calendari i horaris: En horari de servei del restaurant 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

X Bo X Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

X Inexistent X Altres 

Propietat: Privada 

Organisme 
responsable: 

Els propietaris 

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Ermita de Santa Maria del Càrcer  
(o dels Masos) 

Codi: 056 

Localització: Camí Vell de Torroella a l’Estartit 
L’Estartit (Torroella de Montgrí) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Està adossada a un mas dins de les instal·lacions del Càmping Castell Montgrí. 

Descripció i 
singularitats: 

Denominada també ermita de Santa Maria del Mar o Santa Maria dels Masos, el 

seu nom original era el de Santa Maria del Càrcer, nom que prové de l’arrel celta 

kar o ker, que significava muntanya. Això es creu que era així degut a la presència 

propera dels cims de la Torre Moratxa i el Rocamaura. L’ermita és petita i d’una 

sola nau de volta de canó, capçalera tancada coberta a dues vessants i amb el 

carener paral·lel als murs laterals. La primera documentació prové del segle IX, 

però l’edifici actual segurament data dels segles XVI o XVII. Inscrit a l’Inventari del 

Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. 

Calendari i horaris: - 

Estat actual de 
conservació: 

X Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

 Bo  Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

X Inexistent X Altres 

Propietat: Privada 

Organisme 
responsable: 

Càmping Castell Montgrí 

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia amb crèdit a 
bestiasonica.  
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Nom del recurs: Ermita de Santa Maria de Palau Codi: 057 

Localització: Camí Puig de la Palma, s/n  
(Torroella de Montgrí) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Contemplatiu 

Descripció i 
singularitats: 

Es tracta d’una església d’una sola nau i de planta rectangular. El seu estat actual 

és ruïnós i es troba ubicat en un poblat abandonat segurament d’origen medieval. 

El que se’n conserva són les seves estructures arquitectòniques. El seu interior 

està cobert amb volta apuntada i seguida, però sense cap arcada, i, després d’una 

campanya de neteja de l’espai, es va descobrir una façana de galilea amb una 

espai d’entrada. Cal dir que aquesta església es troba molt més propera a l’Escala 

que a Torroella de Montgrí. Inscrit a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de 

Catalunya. 

Calendari i horaris: No està subjecte a calendaris ni horaris 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

 Bo  Bona 

 Regular  Regular 

X Deficient X Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

X Inexistent  Altres 

Propietat: Pública 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de Torroella de Montgrí 

Jerarquia: 1 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia extreta de 
www.fortiaarquitectes.cat  

  

http://www.fortiaarquitectes.cat/
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Nom del recurs: Església de Santa Anna Codi: 058 

Localització: Plaça de l’Església, 9  
L’Estartit (Torroella de Montgrí) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Església de Culte 

Descripció i 
singularitats: 

L’església de Santa Anna és l’església parroquial del poble de l’Estartit. L’any 1920 

va ser reconstruïda i eixamplada, tot i que l’església ja existia anteriorment. És un 

edifici amb planta de creu llatina i d’una sola nau d’absis semicircular, amb cúpula 

semiesfèrica sobre el creuer. La façana té un cos central avançat on es troba la 

porta d’accés d’arc de mig punt i una finestra de similar tipologia. El campanar 

superior és de base quadrada i coronat amb merlets. Inclòs en l’Inventari del 

Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. 

Calendari i horaris: En horaris de culte i esdeveniments: laborables a les 18:00h / vigílies a les 
19:00h / festius a les 11:00h 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

X Bo  Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

X Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat: Privada 

Organisme 
responsable: 

Bisbat de Girona 

Jerarquia: 1 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Torre Martina Codi: 059 

Localització: Torroella de Montgrí 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Residència privada 

Descripció i 
singularitats: 

La Torre Martina és un dels masos fortificats típics de la zona, inicialment s’havia 
dit Torre Mirona degut a que pertanyia a la família Mir. La torre actual és probable 
que es tracti d’una reforma a partir d’una altra ja existent, que dataria de finals del 
segle XVI o principis del XVII. Està constituïda per una planta baixa i dos pisos i és 
de forma cilíndrica. 

Calendari i horaris: No s’hi pot accedir, és una residència privada. 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

X Bo X Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

X Inexistent X Altres 

Propietat: Privada 

Organisme 
responsable: 

Els propietaris 

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Torre Ponça Codi: 060 

Localització: Partida Torre Ponça, s/n  
(Torroella de Montgrí) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Residència privada 

Descripció i 
singularitats: 

És un dels masos fortificats que es conserva  a la zona, ubicat a l’altiplà de la 
Muntanya Gran del massís del Montgrí. Es tracta d’una masia de grans 
dimensions, datada del segle XVI, la torre de vigia de la qual és de planta 
quadrada. Catalogada com a BCIN: Bé Cultural d’Interès Nacional i BIC: Bé 
d’Interès Cultural 

Calendari i horaris: És una residència privada, l’interior no es pot visitar. 

Estat actual de 
conservació: 

X Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

 Bo X Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

X Inexistent X Altres 

Propietat: Privada 

Organisme 
responsable: 

Els propietaris 

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia extreta de 
mapio.net. 
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Nom del recurs: Torre Quintaneta Codi: 061 

Localització: Km. 2,5 de la carretera de Torroella de 
Montgrí a l’Estartit (Torroella de Montgrí) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Protecció: BCIN: Bé Cultural d’Interès Nacional 

Ús actual: Residència privada 

Descripció i 
singularitats: 

La Torre Quintaneta és un mas fortificat que es troba entre les viles de Torroella i 

l’Estartit. La seva torre, com a tots els masos del mateix estil que es conserven, 

estava destinada a la vigilància i defensa contra els possibles atacs que provenien 

del mar. És de planta cilíndrica, tot i que a l’actualitat queda envoltada per diferents 

edificis que formen part del conjunt de la masia. 

Calendari i horaris: És una residència privada, no es pot visitar. Durant la Fira de Pirates i Corsaris de 
l’Estartit (celebrada la darrera setmana de setembre) s’organitza una visita guiada 
amb bicicleta que enllaça els diversos masos fortificats que es conserven a la 
zona. 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

X Bo X Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

X Inexistent X Altres 

Propietat: Privada 

Organisme 
responsable: 

Els propietaris 

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Mas Ral Codi: 062 

Localització: Les Dunes, Carretera de Torroella de Montgrí 
a l’Estartit  (Torroella de Montgrí) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Residència privada 

Descripció i 
singularitats: 

El Mas Ral és un mas fortificat que data dels segles XVI-XVII i, com tots els altres 

masos, la seva finalitat era la vigilància i defensa dels possibles atacs dels pirates 

que provenien del mar. El mas consta de diversos cossos i la torre, que és de 

planta circular i d’una alçada de 13 metres. Es conserven diverses obertures amb 

llindes, gàrgoles i melets esglaonats de coronament. Catalogat com a BCIN: Bé 

Cultural d’Interès Nacional. 

Calendari i horaris: És una residència privada, no es pot visitar. Durant la Fira de Pirates i Corsaris de 
l’Estartit (celebrada la darrera setmana de setembre) s’organitza una visita guiada 
amb bicicleta que enllaça els diversos masos fortificats que es conserven a la 
zona. 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

X Bo X Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

X Inexistent X Altres 

Propietat: Privada 

Organisme 
responsable: 

Els propietaris 

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Torre Gran Codi: 063 

Localització: C/ Itàlia, 5 (Torroella de Montgrí) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Residència privada 

Descripció i 
singularitats: 

És un dels masos fortificats que es conserven a la zona, estaven construïts 

d’aquesta manera amb l’objectiu de poder vigilar i defensar-se dels possibles atacs 

de pirates i bàrbars que provenien del mar. S’estima que la torre data dels segles 

XVI i XVII, té 18 metres d’altura i 25 metres de perímetre i està integrada a la 

masia. Es de planta circular, atalussada i aixecada damunt d’una base, i de quatre 

pisos coberts amb volta. Les seves parets tenen més d’un metre de gruix i encara 

se’n conserven, a la part inferior, algunes espitlleres per les armes de foc. 

Catalogat com a BCIN: Bé Cultural d’Interès Nacional. 

Calendari i horaris: És una residència privada, no es pot visitar. Durant la Fira de Pirates i Corsaris de 
l’Estartit (celebrada la darrera setmana de setembre) s’organitza una visita guiada 
amb bicicleta que enllaça els diversos masos fortificats que es conserven a la 
zona. 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

X Bo  Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

X Inexistent X Altres 

Propietat: Privada 

Organisme 
responsable: 

Els propietaris 

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Torre Begura Codi: 064 

Localització: Km. 2  de la Carretera de Torroella de 
Montgrí a l’Estartit (Torroella de Montgrí) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Residència privada 

Descripció i 
singularitats: 

És un dels masos fortificats que es conserven a la zona, ubicat en mig dels nuclis 

de població de Torroella i l’Estartit. Com la resta de masies fortificades, la seva 

torre va ser construïda amb l’objectiu de vigilar i defensar la masia enfront els 

possibles atacs que provinguessin del mar. La seva alçada és d’aproximadament 

22 metres. Aquesta torre és de planta quadrada, amb una base atalussada. Té 

molt poques obertures i diverses espitlleres dedicades a les armes, a la part 

superior s’hi poden observar 4 gàrgoles. Catalogada com a BCIN: Bé Cultural 

d’Interès Nacional.  

Calendari i horaris: És una residència privada, no es pot visitar. Durant la Fira de Pirates i Corsaris de 
l’Estartit (celebrada la darrera setmana de setembre) s’organitza una visita guiada 
amb bicicleta que enllaça els diversos masos fortificats que es conserven a la 
zona. 

Estat actual de 
conservació: 

X Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

 Bo X Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

X Inexistent X Altres 

Propietat: Privada 

Organisme 
responsable: 

Dels propietaris 

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Cases dels Germans Marques Codi: 065 

Localització: C/ Santa Anna,  
L’Estartit (Torroella de Montgrí) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Residències privades i locals comercials 

Descripció i 
singularitats: 

Com a la majoria de pobles de la Costa Brava, a l'Estartit també hi va haver 

persones que van marxar a les Amèriques per tal de fer fortuna. Els germans 

Marques en són un exemple: van marxar a Cuba i, al tornar, van construir dos 

cases bessones d'estil colonial al vell mig de la població, al carrer Santa Anna. El 

seu estil colonial presenta una acurada simetria amb línies rectes, grans finestrals i 

balcons, que donen al conjunt una presència imponent. 

Calendari i horaris: Els locals en horari comercial 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

X Bo  Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

X Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent X Altres 

Propietat: Privada 

Organisme 
responsable: 

Els propietaris   

Jerarquia: 1 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Torre Ferrana Codi: 066 

Localització: Camí de Sobrestany, s/n  
(Torroella de Montgrí) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Casa de colònies 

Descripció i 
singularitats: 

La Torre Ferrana forma part del conjunt de masos fortificats que es conserva a la 

zona. Datada del segles XVI i XVII, es tracta d’una torre de planta quadrada 

adossada de la masia, que va ser construïda anteriorment. La torre, molt semblant 

a la Torre Begura, té un matacà a cadascuna de les façanes, així com espitlleres 

per les armes de foc. Inscrit com a BCIN: Bé Cultural d’Interès Nacional. 

Calendari i horaris: Durant la Fira de Pirates i Corsaris de l’Estartit (celebrada la darrera setmana de 

setembre) s’organitza una visita guiada amb bicicleta que enllaça els diversos 

masos fortificats que es conserven a la zona. 

Estat actual de 
conservació: 

X Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

 Bo X Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

X Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent X Altres 

Propietat: Privada 

Organisme 
responsable: 

Els propietaris 

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Castell del Montgrí Codi: 067 

Localització: Muntanya del Montgrí  
(Torroella de Montgrí) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Contemplatiu, a més de ser un mirador magnífic de la plana de l’Empordà. 

Descripció i 
singularitats: 

Aquest castell inacabat volia esser una fortificació militar que va començar a 
construir-se entre els anys 1294 i 1301 per odre de Jaume II, degut a la seva 
rivalitat amb els comptes d’Empúries. El castell s’alça al cap de munt de la 
muntanya del Montgrí (315m) i es tracta d’un edifici rectangular de grans 
dimensions, amb quatre torres rodones i murs alts. El castell, com s’ha esmentat, 
no es va acabar mai de construir i només està en peu la paret exterior. La seva 
construcció es va interrompre al 1301 a causa de la consolidació del comtat de 
Barcelona enfront el comptat d’Empúries, tornant innecessari l’esforç d’acabar les 
obres. Catalogat com a BCIN: Bé Cultural d’Interès Nacional i BIC: Bé d’Interès 
Cultural. 

Calendari i horaris: No està restringit per calendaris ni horaris, és un espai de lliure accés. 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

X Bo  Bona 

 Regular X Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

X Inexistent  Altres 

Propietat: Pública 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de Torroella de Montgrí 

Jerarquia: 3 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Pou del carrer del Mar Codi: 068 

Localització: C/ del Mar, s/n (Torroella de Montgrí) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.3. Elements arquitectònics 

Ús actual: Contemplatiu 

Descripció i 
singularitats: 

Es tracta d’un pou públic que es va construir a l’any 1607. Es pot observar que en 
una de les lloses està esculpit l’escut de la vila i l’any de construcció. És 
destacable d’aquest pou que se’n conserva un dels pilars que sostenia la corriola. 

Calendari i horaris: No està restringit per calendaris ni horaris, és un espai públic de lliure accés.  

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

X Bo  Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

X Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat: Pública 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de Torroella de Montgrí 

Jerarquia: 1 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Pou del Carrer del Jou Codi: 069 

Localització: C/ del Jou, s/n (Torroella de Montgrí) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.3. Elements arquitectònics 

Ús actual: Contemplatiu 

Descripció i 
singularitats: 

Es tracta d’un pou públic del segle XVII. Conté l’escut de la vila de Torroella de 

Montgrí, amb una torre, i dos escuts amb el símbol de Catalunya. Tant aquest pou 

com el del carrer del Mar garantien el subministrament d’aigua a la població.  

Calendari i horaris: No està subjecte a calendaris ni horaris, és un espai públic de lliure accés 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

X Bo  Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

X Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat: Públic 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de Torroella de Montgrí 

Jerarquia: 1 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 

 

  



177 
 

Nom del recurs: Font dels gossos (capella Sant Antoni) Codi: 070 

Localització: C/ Costa i Hugas, s/n (Torroella de Montgrí) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.3. Elements arquitectònics 

Ús actual: Font pública 

Descripció i 
singularitats: 

Es tracta d’una font de la vila de Torroella de Montgrí ubicada al mur de migdia de 

la capella de Sant Antoni. La llosa de la font mostra l’escut de la vila en relleu i la 

data 1725. És anomenada popularment la Font dels Gossos. Inscrit a l’Inventari 

del Patrimoni Històric de Catalunya. 

Calendari i horaris: No està subjecte a calendaris ni horaris, és un espai públic d’accés lliure. 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

 Bo  Bona 

X Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

X Inexistent  Altres 

Propietat: Pública 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de Torroella de Montgrí 

Jerarquia: 1 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Mina d’aigua Codi: 071 

Localització: C/ del Mar, s/n  
(Torroella de Montgrí) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.3. Elements arquitectònics 

Ús actual: Habilitat per fer visites guiades 

Descripció i 
singularitats: 

La primera referència de la mina d’aigua es del segle XIV, i es considera que va 
influir molt a l’esdevenir de Torroella de Montgrí. Es tracta d’un canal primitiu i que 
posteriorment es va cobrir i que abastava d’aigua els diferents pous, cisternes i 
fonts de la vila en el seu camí entre el Montgrí, d’on recollia l’aigua de diferents 
deus, i la plaça de la Vila. Inscrit com a BCIL: Bé Cultural d’Interès Local. 

Calendari i horaris: Visites guiades el primer diumenge de cada mes al matí. 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

X Bo  Bona 

 Regular X Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

X Regular 

 Deficient X Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat: Pública 

Organisme 
responsable: 

Museu de la Mediterrània, Ajuntament de Torrella de Montgrí 

Jerarquia: 1 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Plaça de la Vila Codi: 072 

Localització: Plaça de la Vila 
(Torroella de Montgrí) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.3. Elements arquitectònics 

Protecció: Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya 

Ús actual: Espai públic 

Descripció i 
singularitats: 

La plaça de la vila de Torroella es distingeix per estar situada al final d’un eixample 

inicial als segle XIII i XIV, justament quan la vila va passar a ésser de poder reial. 

L’estil arquitectònic d’aquesta plaça es pot definir com a obra popular, algunes de 

les arcades del pòrtic són d’època gòtica. Els edificis més destacats a la plaça són 

la casa de la vila, del segle XVI i la capella de Sant Antoni, reformada al segle 

XVIII, però d’origen antic. 

Calendari i horaris: No està subjecte a calendaris ni horaris, és un espai públic de lliure accés. 

Estat actual de 
conservació: 

X Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

 Bo  Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

X Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat: Pública 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de Torroella de Montgrí 

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Portal de Santa Caterina Codi: 073 

Localització: Avinguda Lluis Companys, 22  
(Torroella de Montgrí) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.3. Elements arquitectònics 

Ús actual: Contemplatiu 

Descripció i 
singularitats: 

De l’antic recinte murat del nucli de Torroella de Montgrí a l’actualitat només se’n 
conserven una torre i un portal, el Portal de Santa Caterina. Tan el portal com la 
torre daten dels segles XIV i XV i estan situades a la part nord i nord-oest del 
recinte murat original. Catalogat com a BCIN: Bé Cultural d’Interès Nacional i BIC: 
Bé d’Interès Cultural. 

Calendari i horaris: No està restringit per calendaris ni horaris, és un espai públic de lliure accés. 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat: 

 
X Excel·lent 

X Bo  Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

X Inexistent  Altres 

Propietat: Pública 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de Torroella de Montgrí 

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Torre Moratxa Codi: 074 

Localització: Torre Moratxa,  
L’Estartit (Torroella de Montgrí) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.3. Elements arquitectònics 

Ús actual: Contemplatiu 

Descripció i 
singularitats: 

La torre Moratxa és una antiga atalaia, que data aproximadament del final de 
l’època medieval, ubicada al cap damunt del turó que li dóna el nom. Se’n 
conserven les restes d’una torre i una habitació excavada a la roca.  Té una alçada 
de quatre metres i a l’interior, a la part inferior, encara s’hi conserva una cúpula. A 
la mateixa àrea encara es poden trobar restes d’antics murs, que es creu que 
formaven part d’un antic castell, el castell del Rocamaura. Catalogat com a BCIN: 
Bé Cultural d’Interès Nacional i BIC: Bé d’Interès Cultural. 

Calendari i horaris: No està restringit per calendaris ni horaris, es un espai de lliure accés. 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

 Bo  Bona 

 Regular  Regular 

X Deficient X Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

X Inexistent  Altres 

Propietat: Pública 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de Torroella de Montgrí 

Jerarquia: 1 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: La Torre del Rellotge Codi: 075 

Localització: C/ Santa Anna, 22  
L’Estartit (Torroella de Montgrí) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.3. Elements arquitectònics 

Ús actual: Contemplatiu 

Descripció i 
singularitats: 

Coneguda com a Torre del Rellotge, pel rellotge de sol que té, antigament havia 

servit per tenyir les xarxes dels pescadors de color fosc que era més adient per la 

pesca, i va estar en funcionament fins l’any 1890. Té un campanar d’espadanya.   

Calendari i horaris: L’exterior no està restringit a calendaris ni horaris, no s’hi pot pujar. 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

X Bo  Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

X Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat: Pública 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de Torroella de Montgrí 

Jerarquia: 1 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Torre dels Moscats Codi: 076 

Localització: A 3km a llevant de Torroella de Montgrí 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.3 Elements arquitectònics 

Ús actual: Contemplatiu 

Descripció i 
singularitats: 

La Torre dels Moscats és una torre de guaita, que va ser construïda entre els 

segles XVI i XVII. Es creu que servia com a punt intermedi entre els punts de 

vigilància més propers al mar i aquells que estaven més propers a la població. La 

torre és de forma cilíndrica i es conserva gairebé tota la seva alçada, a més de 

quatre merlets de forma rectangular. Anys més tard la torre va canviar d’ús, fent-se 

servir de barraca agrícola. D’aquesta època se’n conserva un obertura d’accés a la 

torre. Catalogat com a BCIN: Bé Cultural d’Interès Nacional. 

Calendari i horaris: L’exterior es de lliure accés, no està subjecte a calendaris ni horaris. 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

 Bo X Bona 

X Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

X Inexistent  Altres 

Propietat: Pública 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de Torroella de Montgrí 

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Can Quintana  
(Museu de la Mediterrània) 

Codi: 077 

Localització: C/ d’Ullà, 27-31  
(Torroella de Montgrí) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.4. Equipaments socioculturals 

Ús actual: Seu del Museu de la Mediterrània 

Descripció i 
singularitats: 

Es tracta d’una casa pairal del segles XV i XVI, finca històrica de la vila, batejada 

amb el nom de Can Quintana. 

Actualment, és la seu del Museu de la Mediterrània, museu dedicat, tal i com el 

seu nom indica, a la Mediterrània, així com al territori proper al municipi per 

fomentar el coneixement dels pobles típics del Mediterrani. Consta d’una exposició 

permanent, a més a més de diferents espais i sales dedicats a l’art contemporani i 

pictòric. Allotja, a més, el Centre de Documentació del Montgrí, les Illes Medes i el 

Baix Ter, la Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis i és el Centre 

d’Interpretació del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. 

Calendari i horaris: De setembre a juny: dilluns – dissabte de 10h a 14h i de 17h a 20h / diumenges 
de 10h a 14h / dimarts tancat 
Juliol i agost: dilluns – dissabte de 10h a 14h i de 18h a 21h / diumenges i festius 
de 10h a 14h 

Estat actual de 
conservació: 

X Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

 Bo  Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

X Bo X Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat: Pública 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de Torroella de Montgrí 

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 

 
  

Nom del recurs: Palau Solterra Codi: 078 

Localització: C/ Església, 10 (Torroella de Montgrí) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.4. Equipaments socioculturals 

Ús actual: Museu de Fotografia Contemporània de la Fundació Vila Casas 

Descripció i 
singularitats: 

Es tracta d’un edifici senyorial ubicat al nucli de Torroella que data dels segles XV i 

XVI, però reformat i ampliat al segle XIX. Té tres façanes que desemboquen a tres 

importants carrers de la vila. Les diferents façanes tenen estil arquitectònics 

diferents, la que té accés pel carrer de l’església es divideix entre l’estil gòtic, a la 

part esquerra de la façana, i l’estil renaixentista a la part dreta. Les dues façanes 

restants van ésser construïdes posteriorment, probablement a finals del segle XIX 

amb un estil neoclàssic. Cal destacar la importància del seu pati, que és neo-

renaixentista i amb la firma de l’arquitecte Rafael Masó. Inscrit a l’Inventari del 

Patrimoni Històric de Catalunya. 

Calendari i horaris: Del 27/01 al 20/05 i del 16/09 al 25/11: dissabte de 11:00h a 14:00h i de 16:30 a 
20:30h / Diumenges i festius de 11:00h a 14:00h 
Setmana Santa: dijous i dissabte de 11:00h a 14:00h i de 16:30h a 20:00h / 
Divendres de 11:00h a 14:00h 
 Del 15/06 al 15/09: de dimarts a diumenge de 17:00h a 21:00h 

Estat actual de 
conservació: 

X Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

 Bo X Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo X Requereix entrada 

X Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat: Privada 

Organisme 
responsable: 

Fundació Vila Casas 

Jerarquia: 2 
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Nom del recurs: Antiga Casa Pastors Codi: 079 

Localització: C/ Major, 31 (Torroella de Montgrí) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Acull els serveis de Cultura, Joventut, Festes, Educació i el Servei de 
Normalització Lingüística.  

Descripció i 
singularitats: 

Es tracta de l’antiga casa Pastors, un edifici construït als segles XV i XVI, i 

desenvolupat a partir d’un pati central i consta de planta baixa i dues plantes més. 

Té una façana dividida en dos, a la dreta és on s’hi troba la porta d’accés: un arc 

de mig punt amb grans dovelles de pedra i una cornisa de separació de la planta 

amb el pis. Aquesta casa va ser propietat de la família Alió, que posteriorment va 

unir-se a la família Pastors a través del vincle del matrimoni. Inscrit a l’Inventari del 

Patrimoni Històric de Catalunya.  

Calendari i horaris: De dilluns a divendres: de 10:00h a 14:00h 

Estat actual de 
conservació: 

X Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

 Bo  Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

X Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat: Pública 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de Torroella de Montgrí 

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Casa Galibern (Fundació Mascort) Codi: 080 

Localització: C/ de l’Església, 9 (Torroella de Montgrí) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Sala d’exposicions de la Fundació Mascort. 

Descripció i 
singularitats: 

És la seu de la Fundació Mascort, la casa Galibern la va construir Ramon Galibern 

Casanovas, besavi de Ramon Mascort. Va ser construïda amb la influència dels 

records d’aquest de la seva estada a les Amèriques, tot i que va ser restaurada 

l’any 2007 per poder encabir les exposicions de la Fundació i alhora acollir 

visitants.  

Calendari i horaris: Dilluns, diumenges i festius: 11:00h a 13:30h / Divendres: 16:30h a 20:00h / 
Dissabtes: 11:00h a 13:30h i de 16:30 a 20:00h (Pot variar en funció de 
l’exposició) 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

X Bo X Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

X Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent X Altres 

Propietat: Privada 

Organisme 
responsable: 

Fundació Mascort 

Jerarquia: 1 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Carrer Santa Anna Codi: 081 

Localització: C/ Santa Anna 
L’Estartit (Torroella de Montgrí) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Carrer comercial de la població. 

Descripció i 
singularitats: 

Des de la plaça on es troba l’església de Santa Anna neix el carrer Santa Anna, el 

carrer més antic de la població. Actualment, és el carrer comercial i més turístic de 

la població. S’hi pot passejar, ja que és només per vianants, fer compres, etc.   

Calendari i horaris: No té calendaris ni horaris, és un espai públic de lliure accés.  

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

X Bo  Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

X Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat: Pública 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de Torroella de Montgrí – EMD l’Estartit 

Jerarquia: 1 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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7.4. Pals  

Nom del recurs: Església de Sant Pere Codi: 082 

Localització: Plaça de l’Església, 10 (Pals) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: S’hi realitzen activitats de culte i, a més, està habilitada per la seva visita. 

Descripció i 
singularitats: 

L'església de Sant Pere de Pals data de l'any 994 i part de la pedra amb la que va 
ser construïda sorgeix de l'antic castell de Pals. En aquesta s’hi poden apreciar les 
diverses tendències arquitectòniques que la configuren, entre elles: una base 
romànica del segle X - XI, l'absis i la nau d'estil gòtic del segle XV, la portalada 
frontal barroca del segle XVIII i el campanar i el terrabastall del segle XVIII. 
Està inscrit a l’Inventari de Patrimoni Històric de Catalunya. 

Calendari i horaris: Aproximadament de 9h o 10h del matí a 19h de la tarda als mesos d’estiu. Als 
mesos d’hivern de 9h o 10h del matí fins les 17h de la tarda aproximadament. 
L’horari de culte és els dissabtes a les 20h. 

Estat actual de 
conservació: 

X Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

 Bo X Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació: X Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat: Privada 

Organisme 
responsable: 

Bisbat de Girona 

Jerarquia: 3 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Ca La Pruna Codi: 083 

Localització: Plaça Ca la Pruna, s/n (Pals) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Actualment està destinada a casa de cultura 

Descripció i 
singularitats: 

Casa fortificada dels segles XV-XVI, que va ser restaurada. S'hi pot trobar una 
col·lecció d'eines del camp, una sala destinada a exposicions temporals de pintors 
i escultors i els estris del primer apotecari de Pals, el senyor Desideri Ferrer, cedits 
pel seu nét el senyor Mataró. 
Inscrit dins l’Inventari de Patrimoni Històric de Catalunya. 

Calendari i horaris: Juny – Setembre: 10:00h a 13:30h i de 17:00 a 20:00h  
Juliol – Agost: 10:00h a 13:30 i de 17:30h a 21:00h 

Estat actual de 
conservació: 

X Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

 Bo X Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

X Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat: Pública 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de Pals 

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 

  

Nom del recurs: Antic hospital de Pals Codi: 084 

Localització: C/ de l’Hospital, 12 (Pals) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Residències privades. 

Descripció i 
singularitats: 

Aquest edifici anomenat Hospital correspon a una masia del s XVIII, tot i que la 
primera referència documentada data del 1352. Era situat extramurs per així poder 
atendre a malalts i peregrins.  A la façana és pot observar una creu sobre una 
portalada: era l’antiga capella de l’hospital. 

Calendari i horaris: No s’hi pot accedir ja que són residències privades. 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

 Bo X Bona 

X Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació: X Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent X Altres 

Propietat: Propietat privada. Es va reconvertir en diverses residències. 

Organisme 
responsable: 

A càrrec dels propietaris. 

Jerarquia: 1 
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Nom del recurs: Castell de Pals Codi: 085 

Localització: C/ Major, s/n (Pals) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Residència de la família Pi i Figueres. 

Descripció i 
singularitats: 

El castell de Pals data del segle IX, però a finals del segle XV es trobava en estat 
ruïnós perquè havia estat escenari de diversos fets d'armes. El 1478, el rei Joan II 
va informar al conseller de l'illa, per obrar, reparar i cobrir l'església, concedia el 
permís per aprofitar les pedres del castell. Així doncs, del castell només en va 
quedar la Torre de les Hores, dos ponts d'arc rebaixats, que comunicaven diferents 
parts de la fortalesa i la base sobre la qual es va construir la capella de la casa. 
Actualment és la residència privada de la família Pi i Figueres. El Dr. Pi i Figueres 
era un metge i fill de Pals que estava establert a Barcelona i que va adquirir el 
terreny on antigament hi havia hagut el castell. És un edifici modern, però que té 
les mateixes característiques que la resta d'edificis gòtics que configuren el 
recinte. 

Calendari i horaris: L’accés no està permès ja que és propietat privada. El que es conserva es pot 
observar des de l’exterior. 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

 Bo X Bona 

 Regular  Regular 

X Deficient  Deficient 

Servei d’informació: X Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent X Altres 

Propietat: Propietat privada de la família Pi i Figueres. 

Organisme 
responsable: 

La família Pi i Figueres. 

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia amb crèdits a 
Maria Rosa Ferrer.  
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Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 

  

Nom del recurs: Església de Sant Fruitós Codi: 086 

Localització: Plaça de Sant Fruitós, 1 
Masos de Pals (Pals) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: S’hi realitzen activitats de culte. Es poden visitar els exteriors de l’església. 

Descripció i 
singularitats: 

A principis del segle XVI es va construir una petita capella dedicada a Sant 
Fructuós, Sant Sebastià i Sant Roc. Al voltant d'aquesta s'hi van establir diversos 
masos, que es convertirien l'origen del nucli dels Masos de Pals. Aquesta zona va 
tenir un gran creixement al segle XVIII, fet que va propiciar la construcció d'una 
nova església (l'Església de Sant Fructuós) al costat d'on havia estat l'antiga 
capella. Les seves obres van començar a la meitat del segle XIX i es van acabar 
ben entrat el segle XX.  
Inscrita a l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.  

Calendari i horaris: Només té horaris de culte: els diumenges a les 09:30h. 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

X Bo  Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

X Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent X Altres 

Propietat: Privada 

Organisme 
responsable: 

Bisbat de Girona 

Jerarquia: 1 
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Nom del recurs: La Torre Mora Codi: 087 

Localització: C/ de la Torre Mora, s/n 
Platja de Pals (Pals) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.3. Elements arquitectònics 

Ús actual: Contemplatiu  

Descripció i 
singularitats: 

La torre Mora servia per emetre senyals de fum en cas de que s’acostés algun 
perill des del mar. Amb aquestes senyals de fum es comunicaven amb el castell de 
Pals i altres torres de la zona, sobretot durant els atacs de pirates turcs i berbers 
que durant la meitat del segle XVI tenien lloc a les poblacions de la Costa Brava. 
Les últimes excavacions van revelar l'existència de diferents peces de ceràmica, 
un forn de cuina i el que podria haver estat l'antiga taverna del port. 

Calendari i horaris: Només l’exterior. No està subjecte a calendaris ni horaris, és un espai públic 
d’accés lliure. 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

X Bo X Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació: X Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat: Pública 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de Pals 

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 

 
  



195 
 

Nom del recurs: Torre de les Hores 
(Torre de l’Homenatge) 

Codi: 088 

Localització: C/ de la Torre, 9D (Pals) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Habilitada per la seva visita. 

Descripció i 
singularitats: 

Torre romànica de planta circular que data dels segles XI - XII i que està 
construïda sobre un pòdium de roca natural i amb una alçada total de 15 metres. 
És anomenada Torre de les Hores ja que, després de l'enderroc del castell al segle 
XV, s'hi va col·locar un petit campanar gòtic. És la resta més antiga i més ben 
conservada del castell de Pals i, també, la seva torre mestra. 

Calendari i horaris: De 10h – 20h els mesos d’estiu amb aforament màxim de 20 persones.  

Estat actual de 
conservació: 

X Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

 Bo  Bona 

 Regular X Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació: X Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat: Públic 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de Pals 

Jerarquia: 3 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Muralla i torres de la muralla Codi: 089 

Localització: C/ de la Muralla i Passeig Arqueològic 
(Pals) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.3. Elements arquitectònics 

Ús actual: El que es conserva pot ser visitat. 

Descripció i 
singularitats: 

La muralla de Pals data dels segles XII - XIV i actualment se'n conserven cinc 
torres: la torre d'en Ramonet, la torre d'en Rom, la torre d'en Xinel·lo, la torre de 
l'Hospital i una cinquena torre que no té nom. Les torres, totes del mateix tipus, són 
de planta rectangular, obertes de dalt a baix en la cara que dóna a l'interior del 
recinte i cobertes amb volta de canó o lleugerament apuntada. El sector de la 
muralla més ben conservat és el sector de tramuntana ja que la vila de Pals es va 
anar estenent cap a llevant, ponent i migdia. 

Calendari i horaris: No està subjecte a calendaris ni horaris, ja que és un espai públic d’accés lliure. 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

X Bo  Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació: X Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat: Pública 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de Pals 

Jerarquia: 3 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Plaça Major i Pòrtic de la Vila Codi: 090 

Localització: Plaça Major, s/n (Pals) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.3. Elements arquitectònics 

Ús actual: Espai públic i emplaçament de l’Ajuntament de Pals. 

Descripció i 
singularitats: 

La Plaça de la Vila és coneguda per ser l'emplaçament on s'hi troba l'arc gòtic 
d'entrada al recinte emmurallat, que es creu que podria haver format part d'una 
llotja o plaça coberta semblat a la que es pot veure a Ullastret. També hi trobem 
l'edifici que actualment emplaça l'Ajuntament de Pals. 

Calendari i horaris: No té calendaris ni horaris prefixats. És un espai obert sense restriccions d’accés. 

Estat actual de 
conservació: 

X Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

 Bo X Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació: X Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat: Públic 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de Pals 

Jerarquia: 3 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: El Pedró o Mirador Josep Pla Codi: 091 

Localització: Passeig Jaume Pi i Figueres, 2 (Pals) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.3. Elements arquitectònics  

Ús actual: Habilitat per contemplar les vistes. 

Descripció i 
singularitats: 

El mirador Josep Pla deu el seu nom al conegut escriptor nadiu de Palafrugell que 
va descriure amb molt d'encert, a les seves obres, aquest indret màgic des d'on es 
pot observar un dels paisatges més emblemàtics de l'Empordà amb el massís del 
Montgrí i les illes Medes al fons. 

Calendari i horaris: No està subjecte a calendaris ni horaris, és un espai públic d’accés lliure. 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

 Bo  Bona 

 Regular  Regular 

X Deficient  Deficient 

Servei d’informació: X Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat: Pública 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de Pals 

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Sepultures Medievals 
(Tombes del carrer Major) 

Codi: 092 

Localització: C/ Major, s/n (Pals) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.5. Altres 

Ús actual: Habilitades per la seva visita. 

Descripció i 
singularitats: 

Al carrer Major, davant de Ca la Pruna, s'hi van trobar sepultures de tipus 
antropomorf excavades a la pedra natural que daten de l'època visigòtica, segles V 
- VIII. 

Calendari i horaris: No tenen calendaris ni horaris prefixats. És un espai obert al públic sense 
restriccions d’accés. 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

 Bo  Bona 

X Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació: X Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat: Públic 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de Pals 

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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7.5. Fontanilles 

Nom del recurs: Mas la Peixera Codi: 093 

Localització: Llabià (Fontanilles) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Residència privada. 

Descripció i 
singularitats: 

És un antic casal fortificat documentat ja des del 1410. Ha estat restaurada. És un 

bé inventariat  

Calendari i horaris: No hi ha horaris de visita, ja que és una propietat privada.  

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

X Bo X Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

X Inexistent X Altres 

Propietat: Privada 

Organisme 
responsable: 

Els seus propietaris. 

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia amb crèdits a 
bestiasonica.  
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Nom del recurs: Església de Sant Romà Codi: 094 

Localització: C/ Major, 21  
Llabià (Fontanilles) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Realització d’activitats de culte. 

Descripció i 
singularitats: 

Temple romànic del segle XIII d’una nau capçada per un absis semicircular. Inscrit 

a l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. 

Calendari i horaris: Tancada, només s’hi fan misses ocasionalment.  

Estat actual de 
conservació: 

X Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

 Bo X Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

X Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent X Altres 

Propietat: Privada 

Organisme 
responsable: 

Bisbat de Girona 

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Església de Sant Martí Codi: 095 

Localització: C/ de l’Església romànica de Sant 
Martí, 3 (Fontanilles) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: El seu ús actual és principalment el de la realització d’activitats de culte.  

Descripció i 
singularitats: 

Temple romànic del segle XII d’una nau i absis semicircular. Inscrit a l’Inventari de 

Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. 

Calendari i horaris: Horari de culte: el segon diumenge de cada mes a les 12:30h 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

X Bo X Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

X Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent X Altres 

Propietat: Privada 

Organisme 
responsable: 

Bisbat de Girona 

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Restes del l’antic castell Codi: 096 

Localització: C/ de la Font, s/n (Fontanilles) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Contemplatiu. Només se’n conserva un muret baix. 

Descripció i 
singularitats: 

Restes de l’edifici d’origen medieval del segle XI, situat damunt del tossal 

anomenat el Castellot. Només se’n conserven les restes d’una de les parets.  

Catalogat com a BCIN: Bé Cultural d’Interès Nacional.  

Calendari i horaris: No està subjecte a calendaris i horaris.  

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

 Bo  Bona 

 Regular  Regular 

X Deficient X Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

X Inexistent  Altres 

Propietat: Pública 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de Fontanilles 

Jerarquia: 1 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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7.6. Palau-Sator 

 
Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 

  

Nom del recurs: Església de Sant Pere Codi: 097 

Localització: C/ Mota, s/n (Palau-Sator) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Un espai per celebrar activitats de culte. 

Descripció i 
singularitats: 

Es tracta d'una església d'una sola nau amb volta apuntada i un absis semicircular, 

es va construir als segles XII-XIII a l'exterior de l'antic nucli fortificat per la banda 

de migdia. Les capelles, el cor i les sagristies són d'una època posterior, 

concretament dels segles XVI-XVII. A la façana principal, per la banda de ponent, 

s'hi troba la porta d'accés amb dos arcs de mig punt, de doble esqueixada i al 

capdamunt un campanar d'espadanya de dos arcs. 

Calendari i horaris: Només està oberta quan es celebren activitats de culte: 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

X Bo  Bona 

 Regular X Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

X Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent X Altres 

Propietat: Privada 

Organisme 
responsable: 

Bisbat de Girona 

Jerarquia: 2 
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Nom del recurs: El castell i la Torre Homenatge Codi: 098 

Localització: C/ del Castell, 3 (Palau-Sator) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: És una residència privada.  

Descripció i 
singularitats: 

Està situat al mig de la població de Palau-Sator, al capdamunt d'un turó. És un 

antic castell bastit als segles X-XI i transformat, en època gòtica, en torre mestra 

d'una fortificació més gran amb clos emmurallat. Probablement, al seu origen, 

estava dividit en tres nivells i la porta d'accés era al primer pis (al mur de 

tramuntana) i, al pis superior, s'hi trobaven finestres a cada façana. Està declarat 

Bé d'Interès Cultural des del 1985 i, actualment, és Bé Cultural d'Interès Nacional. 

Calendari i horaris: No es pot visitar, ja que es propietat privada. 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

X Bo X Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

X Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent X Altres 

Propietat: Privada 

Organisme 
responsable: 

Els seus propietaris.  

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 

 
  

Nom del recurs: Església de Sant Feliu de Boada Codi: 099 

Localització: Plaça de l’Església, 4 
Sant Feliu de Boada (Palau-Sator) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: El seu ús actual està destinat a activitats de culte.  

Descripció i 
singularitats: 

Està situada, tal com anuncia el seu nom, al nucli de Sant Feliu de Boada i és 

documentada per primera vegada al segle X, tot i que l'edifici actual és d'estil gòtic 

tardà i data dels segle XVI. El temple conserva restes de fortificació i té una sola 

nau amb capelles laterals al mur nord i, també, un absis poligonal. La porta 

d'accés és amb llinda i amb un timpà superior d'arc ogival amb motllures. Al centre 

de la façana hi ha un òcul atrompetat i, el conjunt, és rematat per un campanar de 

paret de quatre obertures.  

Calendari i horaris: Només està oberta en horaris de culte. 

Estat actual de 
conservació: 

X Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

 Bo X Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

X Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent X Altres 

Propietat: Privada 

Organisme 
responsable: 

Bisbat de Girona 

Jerarquia: 2 
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Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 

  

Nom del recurs: Església de Sant Julià de Boada Codi: 100 

Localització: C/ Major, 4  
Sant Julià de Boada (Palau-Sator) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2.  Edificis arquitectònics 

Ús actual: Està habilitada i restaurada per la seva visita.  

Descripció i 
singularitats: 

Es situa dins del nucli de Sant Julià de Boada i és considerat un dels monuments 

pre-romànics més interessants de la comarca declarat monument històrico-artístic 

des de 1931 i, actualment, bé cultural d'interès nacional. La seva datació precisa 

no es pot determinar. L'església va estar sense ús des del segle XVIII i va ser 

reoberta l'any 1982 després d'haver estat reformada i consolidada per la Diputació 

de Girona. Es tracta d'un petit temple d'una única nau de dues crugies d'orientació 

diferent i un absis trapezial, que també està desplaçat cap a la dreta. L'arc que la 

divideix  és de ferradura amb dovelles molt ben tallades, de tipologia igual que l'arc 

triomfal. Té una volta de canó passada de radi i l'absis té un finestra d'arc de mig 

punt d'una sola esqueixada. A més, al damunt de l'arc triomfal, s'eleva cap a 

l'exterior un campanar de cadireta amb tres pilastres de base quadrada sense 

arcs. 

Calendari i horaris: No té un horaris preestablerts, es pot visitar concertant cita prèvia. 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

X Bo  Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient X Prèvia notificació 

X Inexistent  Altres 

Propietat: Pública 

Organisme 
responsable: 

Diputació de Girona 

Jerarquia: 2 
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Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 

 
  

Nom del recurs: Església de Sant Pau Codi: 101 

Localització: Passatge Església, 6  
Fontclara (Palau-Sator) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: El seu ús actual és la realització d’activitats de culte, així com la seva visita. 

Descripció i 
singularitats: 

L'origen de Sant Pau va ser un cenobi benedictí, documentat per primera vegada 

l'any 889, però ven aviat va esdevenir una parròquia (aproximadament a finals del 

segle XII). L'església romànica data del segle XI i consta d'una sola nau amb volta 

apuntada i absis semicircular, amb bandes llombardes sense arcuacions i finestres 

d'arc de mig punt i doble esqueixada. S'hi conserven de manera parcial les 

pintures murals romàniques de l'absis i de l'arc triomfal, que probablement van ser 

realitzades entre els segles XII i XIII. La pintura de l'absis representa la Majestat 

Domini envoltada pel Tetramorf, les figures dels apòstols i escenes del cicle de 

Sant Pau, i a l'intradós de l'arc triomfal hi trobem els 24 ancians de l'Apocalipsi i 

l'Agnus Dei a la clau de l'arc. La façana consta d'una porta rectangular barroca 

amb un frontó trencat superior que data del 1639 i on s'hi pot veure una imatge de 

Sant Pau en relleu. 

Calendari i horaris: Es pot visitar concertant cita prèvia.  

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

X Bo  Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

X Deficient X Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat: Privada 

Organisme 
responsable: 

Bisbat de Girona 

Jerarquia: 2 
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Nom del recurs: Torre de les Hores Codi: 102 

Localització: C/ Extramurs, 8 (Palau-Sator) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Elements arquitectònics 

Ús actual: Porta d’accés al recinte emmurallat de Palau-Sator. Es pot contemplar des de 
l’exterior.  

Descripció i 
singularitats: 

La Torre de les Hores és un monument d’interès nacional edificada al segle XIV. És 

un dels portals d’accés al nucli antic de la població. És una torre culminada amb un 

campanar de cadireta i deu el seu nom als rellotges de la vila que ha anat 

albergant al llarg dels anys. A l’actualitat encara conserva un antic rellotge de sol 

just a sota d’un més modern i mecànic de l’any 1936. Catalogat com a BCIN: Bé 

Cultural d’Interès Nacional.  

Calendari i horaris: S’hi pot accedir concertant hora amb l’oficina de l’Ajuntament o bé de manera lliure 
en horari d’atenció al públic de l’Ajuntament: dilluns, dimarts i dijous de 10:00h a 
14:00h i dimecres de 16:00 a 20:00.   

Estat actual de 
conservació: 

X Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

 Bo  Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

X Deficient X Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat: Públic 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de Palau-Sator 

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: La muralla Codi: 103 

Localització: C/ Extramurs, s/n (Palau-Sator) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.3. Elements arquitectònics 

Ús actual: Es pot veure quan es visita el poble.   

Descripció i 
singularitats: 

De l'antiga muralla encara es conserven suficients elements per poder fer-se una 

idea del seu traçat original. La fortificació data dels segles XII i XVI i tenia dos 

portals, un al nord i un al sud. El que té orientació sud és el més ben conservat i es 

el que està obert a la part baixa de la Torre de les Hores i que avui en dia encara 

serveix d'accés a l'interior del recinte antic.  

Catalogat com a BCIN: Bé Cultural d’Interès Nacional. 

Calendari i horaris: No té calendari ni horaris prefixats. És un espai obert que no està subjecte a 
horaris. 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

 Bo  Bona 

X Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

X Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat: Pública 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de Palau-Sator 

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 

 
  

Nom del recurs: Font de Sant Feliu de Boada Codi: 104 

Localització: C/ de la Font, s/n  
Sant Feliu de Boada  (Palau-Sator) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.3. Elements arquitectònics 

Ús actual: Ús contemplatiu. 

Descripció i 
singularitats: 

Antiga font de pedra ubicada al centre de la població. 

Calendari i horaris: No està subjecte a calendaris i horaris. És un espai públic i de lliure accés. 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

 Bo  Bona 

X Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

X Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat: Públic 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de Palau-Sator 

Jerarquia: 1 
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Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 

  

Nom del recurs: Font de Fontclara Codi: 105 

Localització: C/ Major, s/n  
Fontclara (Palau-Sator) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.3. Elements arquitectònics 

Ús actual: Ús contemplatiu. 

Descripció i 
singularitats: 

Font de pedra ubicada al nucli de Fontclara, situada al bell mig d’una placeta amb 

encant. 

Calendari i horaris: No està subjecte a calendaris i horaris. És un espai públic i de lliure accés. 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

X Bo  Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

X Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat: Pública 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de Palau-Sator 

Jerarquia: 1 
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Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 

  

Nom del recurs: Font de Palau-Sator Codi: 106 

Localització: C/ Extramurs, s/n (Palau-Sator) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.3. Elements arquitectònics 

Ús actual: El seu ús actual és contemplatiu. 

Descripció i 
singularitats: 

Antiga font ubicada a l’entrada de la vila, extramurs. Era un aflorament natural 

d’aigua que alimentava tant la font com l’antic safareig.  

Calendari i horaris: No està subjecte a calendaris i horaris. És un espai públic i de lliure accés. 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

X Bo  Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

X Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat: Públic 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de Palau-Sator 

Jerarquia: 1 
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Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 

 
 
 
  

Nom del recurs: Creu del Terme Codi: 107 

Localització: C/ Mota, s/n (Palau-Sator)  
Al costat de l’església  

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.3. Elements arquitectònics 

Ús actual: El seu ús és contemplatiu. 

Descripció i 
singularitats: 

Escultura d’una creu del segle XVI, ubicada dins del recinte de l’Església de Sant 

Pere de Palau-Sator, a la part exterior.  

Calendari i horaris: No està subjecte a calendaris i horaris. És un espai públic i de lliure accés. 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

X Bo  Bona 

 Regular X Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

X Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat: Privada 

Organisme 
responsable: 

Bisbat de Girona 

Jerarquia: 1 
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Nom del recurs: Antic Safareig Codi: 108 

Localització: C/ Extramurs, s/n (Palau-Sator) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.3. Elements arquitectònics 

Ús actual: El seu ús actual és contemplatiu. 

Descripció i 
singularitats: 

Antic safareig de la vila, ubicat just a l’entrada d’aquesta a la banda exterior de la 

muralla. Estava alimentada per un aflorament d’aigua natural, a l’igual que la 

l’antiga font.  

Calendari i horaris: No està subjecte a calendaris i horaris. És un espai públic i de lliure accés. 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

 Bo  Bona 

X Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

X Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat: Públic 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de Palau-Sator 

Jerarquia: 1 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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7.7. Gualta 

Nom del recurs: Església de Santa Maria Codi: 109 

Localització: Plaça Major, 2 (Gualta) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: El seu ús actual és per fer-hi activitats de culte. També es pot visitar, sota petició.  

Descripció i 
singularitats: 

L'església de Santa Maria està ubicada en el sector més enlairat del poble, al mig 

del nucli original de la població, i s'hi accedeix per una escalinata que la connecta 

amb el Carrer Major. S'esmenta l'existència del temple per primera vegada en un 

document de l'any 1046 i és dedicada a Santa Maria. De l'església romànica 

primitiva no en queda cap vestigi. L'edifici actual és d'estil neoclàssic i està 

formada a partir d'una nau central amb capelles laterals i la capçalera tancada. El 

campanar és de planta quadrada i va se construït l'any 1922 amb pedra que 

provenia de l'enderrocament de l'antiga casa de la vila. A l'any 1961 es va col·locar 

un rellotge a la base del campanar. 

Inscrit a l’Inventari de Patrimoni Històric de Catalunya. 

Calendari i horaris: Horaris de culte: els festius a les 12:30h 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

X Bo X Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

X Regular 

 Deficient X Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat: Privada  

Organisme 
responsable: 

Bisbat de Girona 

Jerarquia: 1 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Molí de Gualta Codi: 110 

Localització: C/ Major, 33 (Gualta) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics  

Ús actual: Una part és una residència privada i l’altre part està a la venda.  

Descripció i 
singularitats: 

El Molí de Gualta és declarat bé cultural d'interès nacional i conserva les restes 

d'una fortalesa medieval, amb murs de carreuada espitllerats i un matacà que 

podrien tenir relació amb el castell de Gualta. El Molí es va fer construir pels 

comtes de Peralada al segle XVII aprofitant l'edifici fortificat preexistent i el rec del 

molí. Avui en dia se'n conserva un cos allargat i un cos amb espitlleres recolzat al 

seu interior. És l'estructura de l'antic molí fariner hidràulic dels més importants de 

la comarca. La major part de l'edifici que es conserva avui dia data del segle XVII. 

Se'n conserva la turbina de pales amb rodetes verticals dobles i tub d'expulsió 

central, que data del primer quart del segle XX. I també se'n conserva l'alternador, 

que és possible contemplar dins d'una de les sales del molí. Més endavant es va 

transformar en central elèctrica (el 1914) que va arribar a donar servei a 29 pobles. 

Va sofrir diferents modificacions i ampliacions al llarg dels anys i durant molt de 

temps la central hidroelèctrica i el molí van conviure, fins que la seva activitat va 

cessar el 1965. Està catalogat com BCIN: Bé Cultural d’Interès Nacional.  

Calendari i horaris: No es pot visitar, és una propietat privada. 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

X Bo  Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

X Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent X Altres 

Propietat: Privada 

Organisme 
responsable: 

Els seus propietaris 

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: L’antic pont del Daró Codi: 111 

Localització: Camí sense nom, s/n (Gualta) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.3. Elements arquitectònics  

Ús actual: Es pot fer servir per creuar el riu a peu, també és un element contemplatiu. 

Descripció i 
singularitats: 

El pont del Daró va ser construït als segles XVI i XVII i conserva en bon estat les 
cinc arcades. Té una amplada d'uns 2'20 metres i una llargària de 60 metres i 
conserva a les pedres que el conformen els senyals dels carros que el van 
travessar durant segles. El pont va anar perdent el seu ús degut a que va quedar 
estret per poder-hi fer passar les grans màquines agrícoles i els cotxes moderns. 
Es diu, per tradició oral, que el pont en qüestió està construït damunt d'un altre 
més antic que va caure en desús per un augment de caudal del riu Daró. Està 
catalogat com a BCIL: Bé Cultural d’Interès Local.  

Calendari i horaris: No està subjecte a calendaris i horaris. És un espai públic de lliure accés.  

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

X Bo X Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

X Inexistent  Altres 

Propietat: Pública 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de Gualta 

Jerarquia: 1 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: La Creu dels Herois Codi: 112 

Localització: C/ Joan Maragall, s/n (Gualta) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.3. Elements arquitectònics 

Ús actual: Ús contemplatiu 

Descripció i 
singularitats: 

A l’entrada del poble hi trobem una creu dedicada als herois de l’any 1909. 

Calendari i horaris: No està restringit per calendaris i horaris, és un espai públic d’accés lliure. 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

X Bo  Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

X Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat: Publica 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de Gualta 

Jerarquia: 1 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: La Creu de la Santa Missió Codi: 113 

Localització: C/ Major, 42 (Gualta) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.3. Elements arquitectònics 

Ús actual: Ús contemplatiu. 

Descripció i 
singularitats: 

Al capdavall del carrer Major hi trobem una creu dedicada al record de la Santa 

Missió de l’any 1958. 

Calendari i horaris: No està restringit per calendaris i horaris, és un espai públic d’accés lliure. 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

X Bo  Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

X Inexistent  Altres 

Propietat: Pública 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament de Gualta 

Jerarquia: 1 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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7.8. Ullà 

Nom del recurs: Mas Xiquet Codi: 114 

Localització: Camí que surt del C/ Camí d’Alt, 
s/n (Ullà) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Residència privada 

Descripció i 
singularitats: 

Es tracta d’una gran masia amb dues galeries d’arcades situada a la part més alta 
del poble. Va pertànyer a l’escriptora catalana Caterina Albert, coneguda sota el 
pseudònim de Víctor Català, i el seu germà. 

Calendari i horaris: No es pot visitar, és una residencia privada. Es pot contemplar des de l’exterior. 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

X Bo  Bona 

 Regular X Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

X Inexistent X Altres 

Propietat: Privada 

Organisme 
responsable: 

Els propietaris 

Jerarquia: 1 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Església de Santa Maria Codi: 115 

Localització: C/ de l’Església, s/n (Ullà) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Parròquia de la població, destinada a activitats de culte.  

Descripció i 
singularitats: 

L'església de Santa Maria va ser construïda entre els segles XVIII i XIX. A la seva 
portalada hi ha inscrita la data de 1792, però no va ser consagrat com a temple 
fins l'any 1804, moment en el que s'hi va traslladar la comunitat agustiniana d'una 
antiga canònica que estava situada al sud del poble, que havia estat fundada l'any 
1121. Aquest nou temple va substituir la vella església parroquial dedicada a Sant 
Andreu, que està situada a pocs metres. És un edifici de proporcions relativament 
grans, amb una planta de creu llatina i capelles laterals entre els contraforts. La 
seva nau principal està coberta amb volta de llunetes i té una cúpula sobre el 
creuer. Al cambril situat al presbiteri hi ha la imatge romànica de la Verge de la 
Fossa, del segle XII, que va ser traslladat des de l'antic priorat. La façana principal 
de l'església té un coronament ondulat típic del barroc. La portada és d'arc rebaixat 
i està flaquejada per dues pilastres i capitells de tradició jònica. Aquests pilastres 
suporten un entaulament centrat per una fornícula actualment buida, que a banda i 
banda té pinacles coronats amb esferes. A un dels costats de la façana hi ha la 
torre del campanar que es va deixar inacabat. 
Inscrit a l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. 

Calendari i horaris: Horaris de culte: diumenge a les 10h.  

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

X Bo  Bona 

 Regular X Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

X Inexistent X Altres 

Propietat: Privada 

Organisme 
responsable: 

Bisbat de Girona 

Jerarquia: 1 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia.  
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Nom del recurs: Casa del Carrer dels Bous Codi: 116 

Localització: C/ dels Bous, 6 (Ullà) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Residències privades. 

Descripció i 
singularitats: 

És un edifici que, segons sembla, va ser utilitzat originalment com a convent. Té 
un gran portal d'arc carpanell i adovellat, a la clau del qual hi ha un escut amb el 
nom de Pere Curat i la data de 1648. A la llinda d'una de les finestres es pot llegir 
la següent inscripció: 'Ab. Isidro mach et mir quitum hispanoru duce erecta 19 mai 
ani domini 1668'. 

Calendari i horaris: L’interior no es pot visitar.  

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

X Bo  Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

X Inexistent X Altres 

Propietat: Privada 

Organisme 
responsable: 

Els propietaris 

Jerarquia: 1 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Casa del Carrer Sant Antoni Codi: 117 

Localització: C/ Sant Antoni, 14 (Ullà) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Residència privada 

Descripció i 
singularitats: 

Es traca d'una casa de planta baixa i pis típicament renaixentista que va ser 
construïda o refeta l'any 1512 segons la inscripció de la llinda d'una de les 
finestres. Un edifici de planta rectangular, cobert amb teulada a dues aigües i amb 
el carener paral·lel a la façana principal. Té un portal adovellat de punt rodó i tres 
finestrals al primer pis, emmarcats amb carreus de pedra calcària, trencaaigües i 
ampit destacat. L'any 1625 es va obrir una altra finestra a la planta baixa on s'hi va 
inscriure en una llinda el nom de Pera Mir Curat d'Ullà. 

Calendari i horaris: L’interior no es pot visitar 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

 Bo  Bona 

X Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

X Inexistent X Altres 

Propietat: Privada 

Organisme 
responsable: 

Els propietaris 

Jerarquia: 1 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Casa del carrer de la Volta Codi: 118 

Localització: C/ de la Volta, 6 (Ullà) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Residència privada 

Descripció i 
singularitats: 

La casa del carrer de la Volta és un dels edificis més interessants del poble. Ha 
estat restaurada modernament, però conservant l'estructura i la fisonomia originals 
de la casa. Té una porta principal de mig punt i adovellada. Al seu voltant es 
conserva l'aparell més antic que està fet de carreus ben alineats. La façana és de 
maçoneria i les finestres dels dos pisos són rectangulars i emmarcades amb pedra 
ben tallada. Les del pis principal, però, mostren un ampit sobresortit. A la llinda 
d'un dels finestrals s'hi troben la llegenda '1702 - Antoni Pons me fecit'. 

Calendari i horaris: No es pot visitar l’interior.  

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

X Bo  Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

X Inexistent X Altres 

Propietat: Propietat privada 

Organisme 
responsable: 

Els propietaris 

Jerarquia: 1 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Església de Sant Andreu Codi: 119 

Localització: Plaça Sant Andreu (Ullà) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.2. Edificis arquitectònics 

Ús actual: Casal de cultura 

Descripció i 
singularitats: 

L'església de Sant Andreu es va documentar per primera vegada a l'any 1182 i 
figurava com a possessió de l'antic priorat de Santa Maria d'Ullà. Tot i que és 
probable que el seu origen sigui anterior, possiblement d'època preromànica. Anys 
més tard es va construir un nou temple parroquial i l'església va restar sense ús, 
passant a ésser propietat municipal. Va ser rehabilitada l'any 1980 i el seu ús 
actual és de casal de cultura. La seva estructura antiga és difícil de veure ja que 
queda envoltada per construccions més modernes. Encara s'hi pot veure un tram 
cobert amb volta de canó i una altre amb volta apuntada. La porta és de llinda 
recta monolítica i és d'època tardana. Adossat a l'església s'hi troba un edifici 
rectangular que correspon a la sagristia. 

Calendari i horaris: A l’actualitat roman tancat perquè l’Associació Cultural Sant Antoni s’ha dissolt, 
però es pot veure per dins sol·licitant a l’ajuntament. 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

X Bo  Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés:  Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

X Deficient X Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat: Pública 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament d’Ullà 

Jerarquia: 2 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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Nom del recurs: Carrer Jeroni Pujol Codi: 120 

Localització: C/ Jeroni Pujol (Ullà) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.3. Elements arquitectònics 

Ús actual: Contemplatiu. 

Descripció i 
singularitats: 

El carrer Jeroni Pujol és un carreró estret i sinuós que enllaça el carrer Major amb 
el de Sant Antoni. Es conservaria de manera idèntica que al segle XVII, que és 
quan es van construir la majoria de les cases del carrer, si no fos per l'asfalt. Són 
especialment remarcables les cases amb els números 7 i 9, per les seves 
obertures fetes amb pedra motllurada de gran qualitat. A una de les llindes s'hi pot 
observar la data 1619.   

Calendari i horaris: No està restringit per calendaris i horaris, és un espai públic d’accés lliure. 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat: X Excel·lent 

X Bo  Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

X Deficient  Prèvia notificació 

 Inexistent  Altres 

Propietat: Pública 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament d’Ullà 

Jerarquia: 1 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 

 

  



228 
 

Nom del recurs: Portal del Carrer Muntanya Codi: 121 

Localització: C/ de la Muntanya, 11 (Ullà) 

 

Categoria: 2. Recursos culturals 

Tipus: 2.1. Patrimoni material 

Subtipus: 2.1.3. Elements arquitectònics 

Ús actual: Ús contemplatiu. 

Descripció i 
singularitats: 

El carrer Muntanya és el que delimita pel costat de llevant el traçat original del 
nucli emmurallat, que data d'època medieval. El portal del carrer Muntanya 
travessa una casa moderna i es dirigeix a una petita plaça just darrere de 
l'església de Sant Andreu, es creu que va ser una de les portes d'entrada a la 
població. 

Calendari i horaris: No està restringit per calendaris i horaris, és un espai públic d’accés lliure. 

Estat actual de 
conservació: 

 Excel·lent Accessibilitat:  Excel·lent 

X Bo X Bona 

 Regular  Regular 

 Deficient  Deficient 

Servei d’informació:  Excel·lent Tipus d’ingrés: X Lliure 

 Bo  Requereix entrada 

 Regular 

 Deficient  Prèvia notificació 

X Inexistent  Altres 

Propietat: Públic 

Organisme 
responsable: 

Ajuntament d’Ullà 

Jerarquia: 1 

Font: elaboració pròpia a partir de la bibliografia i el treball de camp. Fotografia d’elaboració 
pròpia. 
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8. ANNEX 2 

8.1. Carta d’accions del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i 

el Baix Ter 

 

Principis I i II 

 

Implicar totes les parts relacionades amb el turisme al Parc Natural del 
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter en el desenvolupament i la gestió del 
turisme.  

Línia 
estratègica 1.1 

Assegurar la continuïtat i la qualitat dels espais de treball i la participació 
creada per la obtenció de la CETS i crear els necessaris per assegurar 
una visió global en la gestió turística de l’àmbit CETS. 

Actuació 1.1.1. Participació en la xarxa CETS. 

Actuació 1.1.2. Organització d’una reunió de la xarxa CETS. 

Actuació 1.1.3.  Manteniment d’un Fòrum Permanent. 

Actuació 1.1.4.  Manteniment d’un Grup de Treball. 

Actuació 1.1.5.  Creació d’un espai de treball comú entre les oficines de turisme i els 
centres d’informació de l’àmbit CETS. 

Actuació 1.1.6.  Seguiment de la CETS al PNMMBT. 

Actuació 1.1.7. Definició del procés de treball per la renovació de la CETS. 

Actuació 1.1.8. Implicació de les empreses participants al producte d’eco-turisme als 
parcs naturals de l’Empordà (projecte ENPI-MEET). 

Principi III Protegir i millorar el patrimoni natural i cultural de la zona, tan per el 
turisme com mitjançant el turisme, i protegir-lo d’un desenvolupament 
turístic excessiu.  

Línia 
estratègica 3.1. 

Millorar la informació del patrimoni natural i cultural existent de l’àmbit de 
la CETS i de conservació per realitzar un seguiment de la seva evolució i 
afectacions derivades de l’activitat turística.  

Actuació 3.1.1. Identificació i inventari dels elements d’interès (organismes, sistemes, 
paisatge,...), analitzant quins poden ser recursos turístics.  

Actuació 3.1.2. Avaluar i prioritzar els elements sobre els que s’ha de realitzar un 
seguiment.   

Actuació 3.1.3. Pla de monitorització dels elements escollits.  

Actuació 3.1.4. Planificació urbanística i paisatge. 

Actuació 3.1.5.  Publicació de monografies ‘Recerca i Territori’ amb caràcter aplicat a la 
gestió del territori.  

 Gestionar de manera coordinada actuacions en curs encaminades a la 
millora en l’ús dels recursos naturals i monitorització de la sostenibilitat de 
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Línia 
estratègica 3.2. 

l’àmbit CETS. Analitzar els itineraris actualment existents en l’àmbit (parc, 
municipals, etc.) i enllaçar-los aconseguint una connexió entre els 
municipis del Parc.  

Actuació 3.2.1. Identificació i seguiment coordinat de les actuacions dels PAES 
municipals que implicant infraestructures turístiques.  

Actuació 3.2.2. Manteniment del grup de treball sobre consum i tractament d’aigua als 
establiments turístics.  

Actuació 3.2.3.  Detecció de les necessitats d’actuació a nivell turístic.  

Principi IV Oferir una experiència d’alta qualitat als visitants en tots els aspectes 

Línia 
estratègica 4.1. 

Establir sistemes estandarditzats d’anàlisis de satisfacció dels visitants 
per part dels equipaments públics i turístics de recepció i acollida (oficines 
d’informació, museus, centres d’interpretació, etc.) i privats (allotjaments, 
empreses d’activitats, etc.).  

Actuació 4.1.1. Determinació d’un sistema comú d’anàlisis de satisfacció de visitants i/o 
turistes.  

Actuació 4.1.2. Definició i implementació de mesures derivades de l’anàlisi de satisfacció 
de visitants i/o turistes.  

Actuació 4.1.3. Determinació d’un sistema comú de recompte de visitants i/o turistes.  

Línia 
estratègica 4.2. 

Identificar els recursos, serveis i productes turístics ‘per tots’ en termes 
d’accessibilitat física i sensorial. Identificar els recursos, serveis i 
productes turístics per persones amb escassos recursos econòmics.  

Actuació 4.2.1. Recopilació i manteniment de dades d’establiments , itineraris i activitats 
‘per tots’.  

Actuació 4.2.2. Execució de plans de millora de l’accessibilitat en els municipis del Parc.  

Actuació 4.2.3. Oferta d’activitats per persones amb risc d’exclusió social.  

Línia 
estratègica 4.3. 

Continuar apostant per la qualitat del territori.  

Actuació 4.3.1. Implantació de sistemes de qualitat en equipaments públics d’atenció a 
visitants.  

Actuació 4.3.2. Anàlisis dels itineraris existents i detecció de necessitats per la seva 
interconnexió.  

Principi V Proporcionar informació adequada als visitants sobre les qualitats 
especials de la zona. 

Línia 
estratègica 5.1. 

Identificar, sistematitzar i jerarquitzar els continguts a transmetre en 
centres d’informació i interpretació in situ. Incorporar el missatge de 
‘fragilitat del territori’ i ‘sostenibilitat de la destinació’ en la promoció de 
l’espai protegit.  

Actuació 5.1.1. Definició del model de centre d’interpretació. 

Actuació 5.1.2. Definició del model de punts d’informació del PNMMBT: equipaments 
públics i privats.  
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Actuació 5.1.3. Creació de continguts per garantir una qualitat en la informació als 
visitants. 

Actuació 5.1.4. Implementació del model de punts d’informació del PNMMBT: 
equipaments públics i privats.  

Línia 
estratègica 5.2. 

Crear noves modalitats d’informació: estructurar l’oferta d’activitats de 
descoberta del Parc dirigida a grups escolars.  

Actuació 5.2.1. Oferta pedagògica de descobriment del Parc.  

Principi VI Promocionar productes turístics específics que permetin descobrir i 
comprendre la zona.  

Línia 
estratègica 6.1. 

Establir sistemes de programació conjunta de les activitats que es 
realitzen en els municipis del Parc i de les accions de promoció.  

Actuació 6.1.1. Elaboració de programació conjunta d’activitats de l’àmbit CETS.  

Actuació 6.1.2. Elaboració d’un pla de promoció conjunt de l’àmbit de la CETS. 

Línia 
estratègica 6.2. 

Crear productes ecoturístics amb empreses adherides a la CETS. 

Actuació 6.2.1. Implantació de la Fase II, adhesió d’empreses turístiques a la CETS. 

Actuació 6.2.2. Afavorir la creació i promoció de productes turístiques.  

Actuació 6.2.3. Implantació de la Fase III, adhesió d’empreses comercialitzadores a la 
CETS.  

Principi VII Ampliar els coneixements sobre l’espai protegit i la sostenibilitat dels 
agents relacionats amb el turisme.  

Línia 
estratègica 7.1. 

Millorar la formació específica del personal d’equipaments públics 
dedicats a l’atenció del visitant (centres d’informació, oficines 
d’informació, museus, etc.) i del personal d’empreses turístiques del 
territori.  

Actuació 7.1.1. Formació especifica al personal d’oficines de turisme i personal d’atenció 
al públic.  

Actuació 7.1.2.  Edicions del curs de guia del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el 
Baix Ter (curs terrestre i submarí).  

Actuació 7.1.3.  Organització de formació de temes de turisme i sostenibilitat.  

Principi VIII Garantir que el turisme millori, i no redueixi, la qualitat de vida de la 
població local.  

Línia 
estratègica 8.1. 

Dotar i coordinar espais estables i vinculants de comunicació eficaç entre 
la població local i els espais de presa de decisions en matèria de turisme. 

Actuació 8.1.1. Pauta pel seguiment de la CETS per part de la Comissió Permanent del 
Parc.  

Actuació 8.1.2. Revisió periòdica de les entitats convocades al Fòrum Permanent de la 
CETS.  



232 
 

Línia 
estratègica 8.2. 

Millorar la comunicació bidireccional amb la població local dels municipis 
del Parc.  

Actuació 8.2.1. Actuacions de comunicació del Parc en mitjans locals.  

Principis III i IX Augmentar els beneficis derivats del turisme a favor de l’economia local.  

Línia 
estratègica 9.1. 

Incidir en el manteniment dels usos i cultius tradicionals a partir del 
reconeixement del seu valor amb implicació del Parc, la part propietària i 
gestora i els usuaris.  

Actuació 9.1.1. Creació d’una ‘Marca Parc’ de productes locals per protegir i valoritzar les 
activitats tradicionals i el seu entorn.  

Actuació 9.1.2. Promoció dels acords de custòdia. 

Actuació 9.1.3. Gestió dels espais forestals a través de la pastura: cas pilot de la 
Muntanya Gran.  

Actuació 9.1.4. Sensibilització en bones pràctiques ambientals en activitats marines: 
ecobriefing en submarinisme i Codi de Bones Pràctiques en la pesca 
recreativa.  

Línia 
estratègica 9.2. 

Organitzar una oferta de visites a empreses productores i elaboradores 
de productes locals per millorar la seva venda directa al consumidor final i 
posicionar-lo en la oferta turística i d’esdeveniments del territori.  

Actuació 9.2.1. Selecció de productors i artesans per fer visites guiades.  

Principi X Controlar i fer un seguiment dels fluxos de visitants per reduir els seus 
potencials impactes negatius. 

Línia 
estratègica 10.1. 

Establir sistemes estandarditzats de recompte de visitants i freqüentació 
turística dins dels límits del espai protegit. Identificar les zones de major 
fragilitat, avaluar la possible híper-freqüentació i definir les possibles 
mesures. 

Actuació 10.1.1. Obtenció de dades de freqüentació de les zones amb major fragilitat del 
Parc.  

Actuació 10.1.2. Promoció de l’ús del transport públic, bicicleta i itineraris senderistes.  

 

 
 


