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Número de registre: 15783

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT SERNI DE NOVES

Nom:

Cobertes / Mitjà

Acabats interiors / Mitjà

Façanes / Mitjà

Estat de conservació (Global/Entorn immediat/Entorn proper):

Mitjà / Bo / Bo

Sectors:

BCIL / 418 / Acord Ple Consell Comarcal / 14/10/2004

Protecció legal:

Valls d'Aguilar, les- Noves de Segre (Alt Urgell) - Lleida

Termes municipals:

Obra popular

Estil/s:

X: 363444.43    Y: 4683944.06

Coordenades UTM:

Fàcil

Accés:

S'esmenta &#34;Novas&#34; el 839. Arnau Mir de Tost comprà el castell de Noves al bisbe de la Seu i, uns anys 
després, el deixà en testament a la filla Letgardis i al nét Gerau de Cabrera (s.XI). Al segle XVII, 
&#34;Noves&#34;, amb altres llocs propers, restava inscrit en la vegueria de Puigcerdà i, essent &#34;del senyor 
Rey&#34;, &#34;diuense aquestos llochs lo segon quarter del Vescomtat de Castellbò&#34;.

Notícies històriques:

Atesa l'existència pretèrita d'un castell a Noves -així resulta de l'apartat següent-, és imaginable que aquesta
afilada torre-campanar servís originàriament de guaita -la qual cosa és versemblant, per la situació estratègica
pròxima al riu Segre-, si no decididament era un element important del castell en tant que torre principal.
Actualment és un edifici religiós d'una nau coberta amb volta de canó. Construcció rústega de pedres sense fer
filades. La porta es troba al campanar, el pis baix del qual fa de vestíbul de l'església. Esmentada a l'acta de
consagració de la Seu d'Urgell l'any 839.

Descripció:

Inventari del Patrimoni Cultural Immoble
Patrimoni Arquitectònic

Emilio
Sello



Pàg. 2 de 2

Data darrera revisió: 01/08/1984

Autor/s: A.Moras

Any: 1984
Peu de foto: Vista general del campanar.

Tipus d'imatge: Visió de proximitat

Documentació gràfica:

Actual / Culte / Parròquia

Original / Culte / Parròquia

Usos (Tipus/Genèric/Específic):



Pàg. 1 de 2

Número de registre: 15786

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANTA LLOGAIA

Nom:

XII

Èpoques:

Estructures portants i/o murs / Ruïna

Sectors:

Estat de conservació (Global/Entorn immediat/Entorn proper):

Ruïna / Dolent / Dolent

BCIL / 458 / Acord Ple Consell Comarcal / 06/04/2006

Protecció legal:

Valls d'Aguilar, les- Bellpui (Alt Urgell) - Lleida

Termes municipals:

Romànic

Estil/s:

X: 361345.14    Y: 4684147.12

Coordenades UTM:

Difícil

Accés:

Inventari del Patrimoni Cultural Immoble
Patrimoni Arquitectònic

Emilio
Sello



Pàg. 2 de 2

Data darrera revisió: 01/08/1984

Autor/s: A.Moras

Any: 1984
Peu de foto: Vista interior de les ruïnes de l'església.

Tipus d'imatge: Visió de proximitat

Documentació gràfica:

L'església de Santa Llogaia de Bellpui és un edifici enrunat. Presenta una sola nau amb transsepte de la qual ha
desaparegut la coberta. Es conserven pilastres adossades als murs que devien suportar la volta de canó
reforçada amb arcs torals. L'absis semicircular és orientat a llevant i s'obre a la nau a través d'un arc presbiteral.
De l'absis solament en resta part del costat nord i es pot veure la finestra de doble esqueixada. Al mur
septentrional hi ha una nau estreta coberta amb volta de canó i coronada per un absis que probablement en tenia
una de simètrica a l'altre costat formant el trasnssepte.

L'estructura de l'església fou modificada, la nau va ser allargada amb un espai cobert per una volta de canó
reforçada per un arc toral. En aquest sector s'obre la porta d'accés al temple.

A l'interior els paraments són arrebossats però deixen veure l'aparell format per carreus ben escairats, sense
polir, disposats ordenadament amb filades uniformes i regulars. La volta era formada, per peces sense desbastar,
col·locades a plec de llibre. L'ampliació es va fer amb un aparell de reble molt irregular.

Els paraments i estructura fa pensar que es tracta d'un edifici del segle XI, o del segle XII però seguint la tradició
constructiva anterior.

Descripció:

Actual / En desús / En desús

Original / Culte / Parròquia

Usos (Tipus/Genèric/Específic):



Pàg. 1 de 2

Número de registre: 15788

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT BARTOMEU DE MALGRAT - SANT ANDREU

Nom:

XII

Èpoques:

Acabats interiors / Dolent

Façanes / Dolent

Sectors:

Estat de conservació (Global/Entorn immediat/Entorn proper):

Dolent / Dolent / Dolent

BCIL / 91 / Acord Ple Consell Comarcal / 11/04/2002

Protecció legal:

Valls d'Aguilar, les- Malgrat de Noves (Alt Urgell) - Lleida

Termes municipals:

Romànic

Estil/s:

X: 360463.83    Y: 4684557.35

Coordenades UTM:

Fàcil

Accés:

Edifici religiós, d'una nau amb absis semicircular, cobert amb volta de canó.
Té dos arcs torals i un arc preabsidal.
La construcció està feta amb pedres poc desbastades.
Al costat de l'epístola, hi ha una antiga porta actualment tapada. L'accés més modern està al frontis.

Descripció:

Original / Culte / Parròquia

Usos (Tipus/Genèric/Específic):

Inventari del Patrimoni Cultural Immoble
Patrimoni Arquitectònic

Emilio
Sello
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Data darrera revisió: 01/08/1985

Autor/s: A.Moras

Any: 1985
Peu de foto: Vista frontal de l'església.

Tipus d'imatge: Visió de proximitat

Documentació gràfica:
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Número de registre: 15790

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT MARTÍ DE BERÉN

Nom:

XII

Èpoques:

Acabats interiors / Ruïna

Façanes / Ruïna

Sectors:

Estat de conservació (Global/Entorn immediat/Entorn proper):

Dolent / Dolent / Dolent

BCIL / 456 / Acord Ple Consell Comarcal / 06/04/2006

Protecció legal:

Valls d'Aguilar, les- Berén (Alt Urgell) - Lleida

Termes municipals:

Romànic

Estil/s:

X: 361012.50    Y: 4686517.98

Coordenades UTM:

Fàcil

Accés:

L'església de Sant Martí de Berén és actualment un edifici ruïnós i embardissat, cosa que priva de saber 
exactament com era. És tracta d'una església d'una sola nau. No es conserva la coberta, que probablement era 
de fusta i la major part de la façana sud, on hi devia haver la porta també ha desaparegut. La nau és capçada a 
llevant per un absis semicircular precedit d'un arc presbiteral. Aquest presenta una finestra de doble esqueixada. 
Hi ha dues finestres més de característiques semblants. Pel que fa al parament, al sector occidental l'aparell és 
de carreu irregular força ordenat, i el sector oriental, on hi ha l'absis la disposició dels carreus és menys 
ordenada. L'edifici inicial es podria datar al segle XI i possiblement fou reformat al segle XII moment en que es 
devia substituir la capçalera. La localització de l'església en un turó al capdamunt del poble fa que aquesta tingui 
una importància determinant en el paisatge de Berén.

Notícies històriques:

Inventari del Patrimoni Cultural Immoble
Patrimoni Arquitectònic

Emilio
Sello



Pàg. 2 de 2

Data darrera revisió: 01/08/1985

Autor/s: A.Moras

Any: 1985
Peu de foto: Vista exterior de les restes de l'absis.

Tipus d'imatge: Visió de proximitat

Documentació gràfica:

La parròquia de Berhen és esmentada a l'acta de consagració de la Seu d'Urgell. Hi ha diferents dates en què
apareix documentat el lloc de Berén. Al 1030 es produeix una donació de terres. Ramon d'Urgell en el seu
testament (1113) deixa a la seva esposa les terres que tenia a Berén. Aquesta població està vinculada als comtes
de Castellbò . A inicis del segle XVI Berén pertanyia a la batllia de la vall d'Aguilar, del quarter de Castellbò i la
seva jurisdicció pertanyia plenament al comte de Castellbò.

Als anys 1312 i 1314 l'església de Sant Martí fou visitada per manament de l'arquebisbe de Tarragona. Aquesta
església també apareix llibre de la dècima del bisbat d'Urgell del 1391. De l'església de Sant Martí de Berén
depenia les esglésies d'Argestues i Miravall. L'actual església de Berén, dedicada a Sant Antoni Abat, situada
dins de la població, està supeditada a la de Noves de Segre.

Descripció:

Original / Culte / Parròquia

Usos (Tipus/Genèric/Específic):
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Número de registre: 15791

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT ANTONI

Nom:

Acabats interiors / Dolent

Façanes / Dolent

Sectors:

Estat de conservació (Global/Entorn immediat/Entorn proper):

Dolent / Dolent / Dolent

Autor/s: A.Moras Autor/s: A.Moras
Tipus d'imatge: Visió de proximitat Tipus d'imatge: Visió de proximitat

Documentació gràfica:

Valls d'Aguilar, les- Berén (Alt Urgell) - Lleida

Termes municipals:

Obra popular

Estil/s:

X: 361168.29    Y: 4686485.89

Coordenades UTM:

Fàcil

Accés:

Edifici religiós d'una nau coberta amb cel ras. Estructura poc remarcable. És una construcció rústega de pedres 
unides amb morter sense fer filades, l'edifici és arrebossat.

Descripció:

Actual / Culte / Capella

Original / Culte / Parròquia

Usos (Tipus/Genèric/Específic):

Inventari del Patrimoni Cultural Immoble
Patrimoni Arquitectònic

Emilio
Sello



Pàg. 2 de 2

Data darrera revisió: 01/08/1985

Any: 1985 Any: 1985
Peu de foto: Vista frontal de l'església. Peu de foto: Vista lateral i edifici propers a l'església.
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Número de registre: 15792

CAPELLA DE SANT QUIRÍ I SANTA JULITA

Nom:

Medieval

Èpoques:

Acabats interiors / Dolent

Façanes / Dolent

Sectors:

Estat de conservació (Global/Entorn immediat/Entorn proper):

Dolent / Dolent / Dolent

BCIL / 453 / Acord Ple Consell Comarcal / 06/04/2006

Protecció legal:

Valls d'Aguilar, les- Beren (Alt Urgell) - Lleida

Termes municipals:

X: 360125.28    Y: 4685296.78

Coordenades UTM:

Difícil

Accés:

A l'any 975, en un document de venda d'unes terres situades a la vila de Noves de Segre, s'esmenta com a límit
Sanctum Quirichum que alguns estudiosos identifiquen amb aquesta església.

Actualment, se celebra en aquesta capella un aplec a mitjan mes de juny, coincidint amb la festivitat de Sant
Quirze i Santa Julita.

Notícies històriques:

Inventari del Patrimoni Cultural Immoble
Patrimoni Arquitectònic

Emilio
Sello



Pàg. 2 de 2

Data darrera revisió: 01/07/1988

Autor/s: A.Moras Autor/s: A.Moras

Any: 1988 Any: 1988
Peu de foto: Vista superior de la capella. Peu de foto: Detall de la porta de la capella.

Tipus d'imatge: Visió de proximitat Tipus d'imatge: Detall

Documentació gràfica:

La capella de Sant Quiri i Santa Julita és formada per una nau rectangular, coberta per un embigat de fusta i
coronada a llevant per un absis rectangular, cobert am volta de canó. La porta, en arc de mig punt, s'obre a la
façana de ponent, i és l'única obertura que té l'església. El murs no presenten cap tipus d'ornamentació, al mur
meridional hi ha una fornícula.

L'aparell constructiu és de reble de lloses planes, disposades de forma regular. L'interior és arrebossat i els
paraments exteriors estaven emblanquinats fins a la restauració que es va dur a terme l'any 1994, mentre que la
coberta era de gres rogenc. Aquest fou substituït per pissarra d'importació cosa que va fer que es perdés
l'autenticitat de l'edifici. La rusticitat, però, és una característica pròpia de l'edifici i es manifesta sobretot en la
manca de verticalitat dels murs atalussats cap a l'interior.

La capella de Sant Quiri i Santa Julita no té cap tret definitori que permetí adscriure-la a cap estil concret. Per la
semblança amb altres esglésies com: Sant Lluc d'Anyús i Sant Serni de Vila-rubla podria haver esta construïda
abans del segle XI, seguint una tipologia constructiva local.

Descripció:

Actual / Culte / Capella

Original / Culte / Capella

Usos (Tipus/Genèric/Específic):
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Número de registre: 15795

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE LA CONCEPCIÓ DE MIRAVALL

Nom:

XII

Èpoques:

Acabats interiors / Mitjà

Façanes / Mitjà

Sectors:

Estat de conservació (Global/Entorn immediat/Entorn proper):

Mitjà / Mitjà / Mitjà

BCIL / 463 / Acord Ple Consell Comarcal / 08/06/2006

Protecció legal:

Valls d'Aguilar, les- Miravall (Alt Urgell) - Lleida

Termes municipals:

Romànic

Estil/s:

X: 358674.06    Y: 4687108.28

Coordenades UTM:

Fàcil

Accés:

Des de la baixa edat mitjana, el lloc de Miravall formà part de la senyoria dels vescomtes de
Castellbò, els quals gaudien de tota la jurisdicció sobre l'indret. Dins de la divisió administrativa del vescomtat de
Castellbò, Miravall estava integrat dins de la batllia de la Vall d'Aguilar, del quarter de Castellbò.

No es coneixen notícies antigues referents a l'església de la Mare de Déu de la Concepció de Miravall, que era
sufragània de la de Berén, excepte pel que fa a la creació d'un benefici a la capella de la Santa Creu de dita
església, l'any 1750.

Notícies històriques:

Inventari del Patrimoni Cultural Immoble
Patrimoni Arquitectònic

Emilio
Sello



Pàg. 2 de 2

Data darrera revisió: 01/08/1985

Autor/s: A.Moras Autor/s: A.Moras

Any: 1985 Any: 1985
Peu de foto: Vista exterior de l'església. Peu de foto: Vista posterior de l'església.

Tipus d'imatge: Visió de proximitat Tipus d'imatge: Visió de proximitat

Documentació gràfica:

L'església de la Mare de Déu de la Concepció de Miravall és un edifici que en l'estat actual planteja nombrosos
interrogants, de tal manera que resulta difícil destriar quina part correspon a l'estructura original i quina part
correspon a afegits posteriors.

És un temple d'una sola nau, coberta amb volta de canó, coronada a llevant per una testera plan, que tanca
l'obertura d'un absis semicircular, cobert amb una volta de quart d'esfera i considerablement més baix que la nau,
motiu pel qual devia construir-se aquesta important testera, tapant l'obertura absidial, on s'obria una finestra
actualment paredada. Prop de testera actual, en els murs nord i sud, s'obren sengles capelles rectangulars,
cobertes amb una volta de canó, de perfil semicircular, que presenten cadascuna, una finestra de doble
esqueixada, orientades a llevant. Pel seu aspecte, sembla que aquestes capelles haurien de respondre a afegits
tardans, però l'estructura de les finestres, idèntiques a la que s'obre al fons de l'absis, i sobretot, el fet que no
s'observa cap discontinuïtat entre els paraments exteriors de les capelles i els de la nau, plantegen seriosos
dubtes sobre el procés constructiu, i no pot descartar-se que l'edifici respongui a un únic procés constructiu, i no
pot descartar-se que l'edifici respongui a un únic procés constructiu, almenys pel que respecta a la nau i les
capelles.

Al centre de la nau hi ha una gran llosa rectangular, amb tres creus gravades i una anella de ferro que
possiblement dóna accés a una cripta.

La porta, en arc de mig punt, s'obre a la façana de ponent, i damunt aquesta porta hi ha una finestra de doble
esqueixada que és potser l'element més netament medieval que conserva l'edifici. En el mur meridional de la nau,
prop del mur que tanca la nau per llevant, hi ha una finestra de doble esqueixada que està paredada.

L'aparell és de reble, irregular en tots els paraments, i no hi ha elements decoratius que permetin establir un marc
referèncial per a un tipus constructiu.

És difícil establir una cronologia. La finestra de ponent respon a formes pròpies del segle XI, d'altra banda però
les capelles laterals sabem que són més tardanes però no és possible datar-les.

Descripció:

Actual / Culte / Capella

Original / Culte / Parròquia

Usos (Tipus/Genèric/Específic):



Pàg. 1 de 2

Número de registre: 15797

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANTA COLOMA

Nom:

Acabats interiors / Dolent

Façanes / Dolent

Sectors:

Estat de conservació (Global/Entorn immediat/Entorn proper):

Dolent / Dolent / Dolent

BCIL / 423 / Acord Ple Consell Comarcal / 10/02/2005

Protecció legal:

Documentació gràfica:

Valls d'Aguilar, les- Argestues (Alt Urgell) - Lleida

Termes municipals:

Obra popular

Estil/s:

X: 361123.07    Y: 4687711.89

Coordenades UTM:

Fàcil

Accés:

Edifici religiós d'una nau trapezoidal coberta amb fusta, igual que l'absis. Semba que antigament era coberta amb 
volta. Té una porta adovellada al mur del costat de l'epístola. Campanar d'espadanya de dos ulls. Construcció 
rústega de pedres unides amb morter sense fer filades.

Descripció:

Original / Culte / Parròquia

Usos (Tipus/Genèric/Específic):

Inventari del Patrimoni Cultural Immoble
Patrimoni Arquitectònic

Emilio
Sello



Pàg. 2 de 2

Data darrera revisió: 01/08/1985

Peu de foto: Vista lateral de l'església. Peu de foto: Visió interior del que resta de l'església.
Any: 1985 Any: 1985

Tipus d'imatge: Visió de proximitat Tipus d'imatge: Visió de proximitat
Autor/s: A.Moras Autor/s: A.Moras



Pàg. 1 de 2

Número de registre: 15799

SANT ESTEVE DE LA GUÀRDIA D'ARES

Nom:

XII

XIII

Èpoques:

Dolent / Dolent / Bo

Estat de conservació (Global/Entorn immediat/Entorn proper):

BCIL / 410 / Acord Ple Consell Comarcal / 15/04/2004

Protecció legal:

Valls d'Aguilar, les- La Guàrdia d'Ares (Alt Urgell) - Lleida

Termes municipals:

Romànic

Estil/s:

X: 354651.21    Y: 4683209.25

Coordenades UTM:

Difícil

Accés:

Les primeres notícies històriques d'aquesta església daten de l'any 839.

Notícies històriques:

L'església de Sant Esteve es troba al punt més alt del poble de la Guàrdia d'Ares, al costat del castell i dins de 
l'antic recinte emmurallat. L'edificació primitiva consta d'una sola nau irregular coberta amb volta de canó 
reforçada per dos arcs doblers i capçada per un absis semicircular de volta de quart d'esfera. Els dos espais 
s'enllacen per un arc presbiteral. L'absis té dues finestres de doble esqueixada. En l'ampliació posterior s'allarga 
la nau vers ponent, s'hi afegiren dues capelles quadrades al costat de migdia i una segona nau molt estreta al 
costat de tramuntana que comunica amb la principal amb tres arcs formers. A l'alçada de l'absis trobem un altre 
afegit, el cos de la sagristia. El campanar d'espadanya de ponent es troba escapçat i resta una espadanya d'una 
sola obertura al costat de migdia.

Descripció:

Inventari del Patrimoni Cultural Immoble
Patrimoni Arquitectònic

Emilio
Sello



Pàg. 2 de 2

Data darrera revisió: 12/02/2012

Autor/s: A.Moras Autor/s: Col·lectiu Obaga / Lluís Capdevila

Any: 1984 Any: 2010
Peu de foto: Vista exterior de l'església. Peu de foto: Vista general

Tipus d'imatge: Visió de proximitat Tipus d'imatge: Visió de proximitat

Documentació gràfica:

Actual / Culte / Parròquia

Original / Culte / Parròquia

Usos (Tipus/Genèric/Específic):

Catalunya Romànica. Alt Urgell. Andorra. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, S.A., 1992.

Bibliografia:



Pàg. 1 de 2

Número de registre: 15801

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANTA EULÀLIA

Nom:

Cobertes / Bo

Acabats interiors / Bo

Estructures portants i/o murs / Bo

Façanes / Bo

Estat de conservació (Global/Entorn immediat/Entorn proper):

Bo / Bo / Bo

Sectors:

Documentació gràfica:

Valls d'Aguilar, les- Espaén (Alt Urgell) - Lleida

Termes municipals:

Obra popular

Estil/s:

X: 358115.81    Y: 4686195.04

Coordenades UTM:

Fàcil

Accés:

Edifici religiós. D'una sola nau amb absis quadrat i dues capelles. Nau coberta amb fusta. Construcció rústega de 
pedres actualment arrebossada. Porta adovellada al frontis.

Descripció:

Actual / Culte / Parròquia

Original / Culte / Parròquia

Usos (Tipus/Genèric/Específic):

Inventari del Patrimoni Cultural Immoble
Patrimoni Arquitectònic

Emilio
Sello



Pàg. 2 de 2

Data darrera revisió: 01/05/1983

Peu de foto: Vista lateral de l'església. Peu de foto: Vista frontal de l'església.
Any: 1983 Any: 1983

Tipus d'imatge: Visió de proximitat Tipus d'imatge: Visió de proximitat
Autor/s: A.Moras Autor/s: A.Moras



Pàg. 1 de 2

Número de registre: 15803

CAPELLA DE SANT LLUC D'ANYÚS

Nom:

X

Èpoques:

Cobertes / Dolent

Acabats interiors / Dolent

Estructures portants i/o murs / Mitjà

Façanes / Mitjà

Estat de conservació (Global/Entorn immediat/Entorn proper):

Mitjà / Dolent / Mitjà

Sectors:

BCIL / 426 / Acord Ple Consell Comarcal / 14/04/2005

Protecció legal:

Valls d'Aguilar, les- Anyús (Alt Urgell) - Lleida

Termes municipals:

Preromànic

Estil/s:

X: 358964.47    Y: 4686240.57

Coordenades UTM:

Fàcil

Accés:

Inventari del Patrimoni Cultural Immoble
Patrimoni Arquitectònic

Emilio
Sello
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Data darrera revisió: 01/05/1983

Autor/s: A.Moras Autor/s: A.Moras

Any: 1983 Any: 1983
Peu de foto: Vista exterior de l'església. Peu de foto: Visió del portal d'accés.

Tipus d'imatge: Visió de proximitat Tipus d'imatge: Visió de proximitat

Documentació gràfica:

L'església de Sant Lluc d'Anyus és un edifici d'una sola nau rectangular, coberta amb una estructura d'embigat de
fusta que sosté un llosat a doble vessant, que actualment es troba parcialment  enfonsat. L'església  és capçada
a llevatnt per un tram trapezoïdal que és cobert amb volta de canó, més estret que la resta de la nau, però sense
diferenciació exterior, de manera que el volum de l'edifici és definit per un prisma sense elements diferenciats.

La porta actual, que correspon possiblement a una reforma, s'obre a la façana meridional, prop de l'angle
sudoest, però la porta original, actualment paredada, és situada a la façana de ponent. La porta actual és un arc
rebaixat i té tot el marc arrebossat. L'edifici només presenta una finestra, situada a la façana meridional prop de
l'espai absidial, espitllerada i d'una sola esqueixada.

L'interior és totalment encalcinat, i el parament exterior és format per un aparell de reble de peces molt grans,
especialment als angles, molt irregular, lligat amb fang i molt poc morter de calç.

L'element més característic que identifica l'església és un potent campanar d'espanya, d'un sol ull, amb arc de
repeu, situat sobre la façana de ponent, i que presenta els vessants de la coberta graonats.

La tipologia d'aquest edifici s'avé amb altres construccions del seu entorn immediat, com la propera ermita de
Sant Quiri, que presenten el cos de l'absis només diferenciat interiorment, seguint una formulació molt arcaica i
simple que també es troba en altres esglésies d'aquesta àrea, com ara Sant Martí de Biscarbó. És difícil de datar,
precisament per la seva extrema simplicitat i la manca de relació amb les formes més esteses de l'arquitectura
catalana anterior al segle XI, en què l'absis es diferencia volumètricament del cos de la nau.

D'altra banda, segons l'arquitecte Joan-Albert Adell (Catalunya Romànica, VI p. 256-257), les formes
constructives de Sant Lluc d'Anyús no permeten, tampoc, establir conclusions cronològiques, ja que no hi ha cap
element que permeti afirmar inequívocament el caràcter alt-medieval de l'edifici, tot i que semblaria raonable, a
tall d'hipòtesi i amb totes les reserves, acceptar aquesta filiació atenent el seu context geogràfic i arquitectònic.

Descripció:

Actual / Culte / Capella

Original / Culte / Capella

Usos (Tipus/Genèric/Específic):



Pàg. 1 de 2

Número de registre: 15805

SANTA ELENA DE TREJUVELL

Nom:

XI

Èpoques:

Cobertes / Mitjà

Acabats interiors / Mitjà

Estructures portants i/o murs / Bo

Façanes / Bo

Estat de conservació (Global/Entorn immediat/Entorn proper):

Mitjà / Mitjà / Bo

Sectors:

BCIL / 411 / Acord Ple Consell Comarcal / 15/04/2004

Protecció legal:

Valls d'Aguilar, les- Trejuvell (Alt Urgell) - Lleida

Termes municipals:

Romànic

Estil/s:

X: 357814.96    Y: 4684228.78

Coordenades UTM:

Fàcil

Accés:

Edifici religiós. Considerat per alguns com pre-romànic, però degut a tantes transformacions és difícil saber que 
pot quedar de pre-romànic. D'una nau rectangular i absis lleugerament desviat trapezoidal amb modificacions. 
Nau actualment coberta amb fusta. L'absis coberta amb volta de canó. Construcció rústega de pedres no en 
filades. Porta actual al frontis. Una altra porta al costat de l'Epístola tapiada.

Descripció:

Inventari del Patrimoni Cultural Immoble
Patrimoni Arquitectònic

Emilio
Sello



Pàg. 2 de 2

Data darrera revisió: 01/05/1983

Autor/s: A.Moras Autor/s: A.Moras

Any: 1983 Any: 1983
Peu de foto: Vista lateral de l'església. Peu de foto: Vista frontal de l'església.

Tipus d'imatge: Visió de proximitat Tipus d'imatge: Visió de proximitat

Documentació gràfica:

Actual / Culte / Parròquia

Original / Culte / Parròquia

Usos (Tipus/Genèric/Específic):



Pàg. 1 de 2

Número de registre: 15807

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT JULIÀ DE TAÚS

Nom:

Acabats interiors / Mitjà

Façanes / Mitjà

Sectors:

Estat de conservació (Global/Entorn immediat/Entorn proper):

Mitjà / Mitjà / Mitjà

BCIL / 406 / Acord Ple Consell Comarcal / 15/04/2004

Protecció legal:

Valls d'Aguilar, les- Taús (Alt Urgell) - Lleida

Termes municipals:

Obra popular

Estil/s:

X: 351051.32    Y: 4683814.79

Coordenades UTM:

Fàcil

Accés:

Edifici religiós de planta rectangular d'una sola nau coberta amb volta de canó i exteriorment amb pissarra. Al SW 
hi ha una capella rectangular, vora la qual hi ha una porta antiga adovellada. Porta principal adovellada, ull de bou 
i campanar de paret al frontis. És una construcció rústega de pedres unides amb morter sense fer filades.

Descripció:

Actual / Culte / Parròquia

Original / Culte / Parròquia

Usos (Tipus/Genèric/Específic):

Inventari del Patrimoni Cultural Immoble
Patrimoni Arquitectònic

Emilio
Sello



Pàg. 2 de 2

Data darrera revisió: 01/07/1988

Autor/s: A.Moras Autor/s: A.Moras

Any: 1988 Any: 1988
Peu de foto: Vista frontal de la façana. Peu de foto: Visió interior de l'església.

Tipus d'imatge: Visió de proximitat Tipus d'imatge: Visió de proximitat

Documentació gràfica:



Pàg. 1 de 2

Número de registre: 15808

ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ DE TAÚS

Nom:

XII

Èpoques:

Cobertes / Dolent

Acabats interiors / Dolent

Façanes / Dolent

Estat de conservació (Global/Entorn immediat/Entorn proper):

Dolent / Bo / Bo

Sectors:

BCIL / 407 / Acord Ple Consell Comarcal / 15/04/2004

Protecció legal:

Valls d'Aguilar, les- Taús (Alt Urgell) - Lleida

Termes municipals:

Romànic

Estil/s:

X: 351346.22    Y: 4683554.31

Coordenades UTM:

Difícil

Accés:

És esmentat per primera vegada l'any 1094 en el testament de Ramon Guillem de Taús.

Notícies històriques:

Inventari del Patrimoni Cultural Immoble
Patrimoni Arquitectònic

Emilio
Sello



Pàg. 2 de 2

Data darrera revisió: 12/02/2012

Autor/s: A.Moras Autor/s: Col·lectiu Obaga / Lluís Capdevila

Any: 1984 Any: 2010
Peu de foto: Vista lateral de l'església. Peu de foto: Vista de la part posterior

Tipus d'imatge: Localització Tipus d'imatge: Localització

Documentació gràfica:

L'antiga parròquia de Sant Martí es troba als afores del poble de Taús, al costat del cementiri. És un edifici d'una 
nau, coberta amb volta de canó lleugerament apuntada reforçada per dos arcs doblers, i capçada per un absis 
semicircular. En el parament de l'arc presbiteral s'obren dos nínxols, un al costat nord i l'altre al sud. A l'exterior 
els murs són reforçats per potents contraforts atalussats. La porta adovellada del mur de migdia va ser convertida 
en finestra i substituïda per l'accés a ponent. La il·luminació del temple es fa per la finestra de doble esqueixada 
del centre de l'absis, una altra de similar al mur de migdia i una d'esqueixada simple a ponent. El campanar 
d'espadanya d'un sol ull s'alça a la façana de ponent. La coberta de pedra de llicorella irregular ha estat 
substituïda per pissarra nova uniforme.

Descripció:

Original / Culte / Parròquia

Usos (Tipus/Genèric/Específic):

Catalunya Romànica. Alt Urgell. Andorra. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, S.A., 1992.

Bibliografia:



Pàg. 1 de 2

Número de registre: 15809

CAPELLA DE LA MARE DE DÉU DE LA GUIA

Nom:

Ctra. de Taús a Gerri

Adreça:

Acabats interiors / Dolent

Façanes / Dolent

Sectors:

Estat de conservació (Global/Entorn immediat/Entorn proper):

Bo / Bo / Bo

BCIL / 785 / Acord Ple Consell Comarcal / 20/12/2007

Protecció legal:

Valls d'Aguilar, les- Taús - Coll de les Esglésies (Alt Urgell) - Lleida

Termes municipals:

Obra popular

Estil/s:

X: 349632.94    Y: 4685942.97

Coordenades UTM:

Difícil

Accés:

Les referències documentals de l'ermita es redueixen a l'esment que se'n fa al llibre de visites del bisbat d'Urgell 
de l'any 1758 en el foli 240.

Notícies històriques:

Inventari del Patrimoni Cultural Immoble
Patrimoni Arquitectònic

Emilio
Sello



Pàg. 2 de 2

Data darrera revisió: 01/12/1984

Autor/s: A.Moras

Any: 1984
Peu de foto: Vista exterior de l'església.

Tipus d'imatge: Visió de proximitat

Documentació gràfica:

Petit temple d'una sola nau, de 10,8 m. de llargària per una amplada de 4,15m., capçada a ponent amb capçalera 
plana i coberta amb volta de canó rebaixada. La nau és dividida en tres trams per dues parelles de pilastres 
adossades als murs laterals, les quals no tenen continuïtat a la volta. L'església presenta un altar d'obra adossat 
a la capçalera. La porta d'accés al temple es troba centrada al mur oriental. És ressaltada amb dovelles de pedra 
tosca i coronada per un arc de mig punt. Les altres obertures es troben al mur meridional. Coronant la façana 
oriental hi ha un petit campanar d'espadanya d'un sol ull.

Descripció:

Actual / Culte / Capella

Original / Culte / Capella

Usos (Tipus/Genèric/Específic):

Eclesiàstica

Règim jurídic:

C. Gascón ; A. Villaró. Inventari del patrimoni arquitectònic de l'Alt Urgell, 2001-2007. Consell Comarcal de l'Alt 
Urgell.

Bibliografia:



Pàg. 1 de 2

Número de registre: 15811

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE LA MARE DE DÉU DE L'ASSUMPCIÓ

Nom:

XVIII

Èpoques:

Acabats interiors / Dolent

Façanes / Dolent

Sectors:

Estat de conservació (Global/Entorn immediat/Entorn proper):

Dolent / Dolent / Bo

BCIL / 784 / Acord Ple Consell Comarcal / 20/12/2007

Protecció legal:

Valls d'Aguilar, les- Els Castells (Alt Urgell) - Lleida

Termes municipals:

Obra popular

Estil/s:

X: 349872.79    Y: 4684786.45

Coordenades UTM:

Difícil

Accés:

Les primeres notícies de l'església dels Castells es remunten a l'any 1094 data en què Ramon de Taús estableix 
una deixa al seu testament a favor de l'església de Santa Maria de Castells. Apareix també en la relació de la 
visita pastoral realitzada l'any 1314 al bisbat d'Urgell per manament de l'Arquebisbe de Tarragona, i en la visita de 
1575 l'església dels Castells figura com a sufragània de la parròquia de Taús. La visita duta a terme pels delegats 
del bisbe d'Urgell l'any 1758 també aporta informació.

Notícies històriques:

Inventari del Patrimoni Cultural Immoble
Patrimoni Arquitectònic

Emilio
Sello



Pàg. 2 de 2

Data darrera revisió: 23/01/2008

Autor/s: A.Moras

Any: 1984
Peu de foto: Vista general de l'església.

Tipus d'imatge: Visió de proximitat

Documentació gràfica:

Es tracta d'un temple d'una sola nau capçada a nord per un absis semicircular. El conjunt ´se coert amb volta de 
canó rebaixada feta de maons i reforçada amb tres arcs torals. Es perceben restes d'una motllura de guix a 
l'arrencada de la volta. A banda i banda de la nau s'obren tres capelles laterals, de les quals les de la façana 
oriental es troben paredades. S'obren a la nau a través d'arcs de mig punt. La porta es troba a la façana 
meridional i és en arc rebaixat. Sobre la porta hi ha un òcul circular i, coronant la façana, un campanar 
d'espadanya d'un sol ull, fet amb maons. L'absis també presenta una petita finestreta orientada a llevant. El 
conjunt era cobert exteriorment per una coberta de teula de doble vessant que s'ensorrà durant la dècada de 
1990.

Descripció:

Actual / En desús / En desús

Original / Culte / Parròquia

Usos (Tipus/Genèric/Específic):

Eclesiàstica

Règim jurídic:



Pàg. 1 de 2

Número de registre: 15813

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT MARTÍ DE BISCARBÓ

Nom:

Acabats interiors / Mitjà

Façanes / Dolent

Sectors:

Estat de conservació (Global/Entorn immediat/Entorn proper):

Mitjà / Mitjà / Mitjà

BCIL / 462 / Acord Ple Consell Comarcal / 08/06/2006

Protecció legal:

Valls d'Aguilar, les- Biscarbó (Alt Urgell) - Lleida

Termes municipals:

Obra popular

Estil/s:

X: 354217.79    Y: 4690122.79

Coordenades UTM:

Fàcil

Accés:

Trobem referències del lloc de Biscarbó en dos documents referents a la vila de Llacunes, de la comarca del
Pallars Sobirà, . L'any 1071 apareix en una publicació sagramental d'un testament i també el 1081 en un altre
testament. Als dos capbreus del vescomtat de Castellbò que coneixem entre finals del segle XV i començaments
del XVI, consta que el lloc de Biscarbó formava part de la batllia de Castellàs. A ran la visita pastoral de 1575
s'obrí una espitllera per il·luminar l'altar.

L'església de Sant Martí, tradicionalment sufragània de la parroquial de Castellàs, fou restaurada duranta la
dècada de 1980.

Notícies històriques:

Inventari del Patrimoni Cultural Immoble
Patrimoni Arquitectònic

Emilio
Sello



Pàg. 2 de 2

Data darrera revisió: 01/07/1986

Autor/s: A.Moras Autor/s: A.Moras

Any: 1986 Any: 1986
Peu de foto: Detall de la porta d'accés. Peu de foto: Vista posterior de l'església.

Tipus d'imatge: Detall Tipus d'imatge: Visió de proximitat

Documentació gràfica:

L'església de Sant Martí de Biscarbó presenta una tipologia diferent respecte de la majoria d'esglésies medievals.
Té similituds amb les esglésies de Sant Serni de Vila-rubla, amb l'ermita de Sant Quiri i Santa Julita de les Valls
d'Aguilar, així com Sant Lluc d'Anyús o Santa Coloma d'Argestues. Tots aquests edificis són situats a la vall del
riu Castellàs, a l'Alt Urgell.

La porta i la finestra de doble esqueixada a la façana sud, aixi com dos carreus amb incisions, són clarament
d'època medieval, no es descarta però que s'hagi aprofitat en una construcció posterior.

El temple consta d'una nau rectangular, gairebé quadrada, l'angle nord-oest de la qual fou escapçat. A llevant té
un absis rectangular. Hi ha una diferència d'amplada entre la nau i la volta de canó. Aquesta diferència en el cas
de l'absis se salva mitjançant l'engruiximent dels murs. La nau està coberta per una estructura d'embigat de fusta
que sosté una teulada de llosa rogenca, que es va respectar en la restauració duta a terme el 1980.

La porta, d'arc dovellat, es situada a la façana sud, prop de l'angle sud-oest, i sobre d'ella hi ha una finestra de
doble esqueixada. Hi ha una finestra d'una sola esqueixada en el mateix mur. El mur de ponent és coronat per un
senzill campanar d'espadanya d'un sol ull. L'interior és arrebossat i pintat. L'aparell constructiu, només visible a
l'exterior, és molt irregular.

Les caraterístiques de Sant Martí de Biscarbó no permeten establir una datació fiable. De tota manera aquesta
església és un dels exemples més significatius d'una modalitat constructiva que es dóna en algunes zones
recloses de la comarca de l'Alt Urgell.

Descripció:

Actual / Culte / Parròquia

Original / Culte / Parròquia

Usos (Tipus/Genèric/Específic):



Pàg. 1 de 2

Número de registre: 15815

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT ESTEVE DE JUNYENT

Nom:

XVIII Final (1785)

Èpoques:

Acabats interiors / Dolent

Façanes / Dolent

Sectors:

Estat de conservació (Global/Entorn immediat/Entorn proper):

Dolent / Dolent / Dolent

BCIL / 420 / Acord Ple Consell Comarcal / 21/12/2004

Protecció legal:

Valls d'Aguilar, les- Junyent (Alt Urgell) - Lleida

Termes municipals:

Barroc

Estil/s:

X: 351989.15    Y: 4689575.13

Coordenades UTM:

Fàcil

Accés:

Fou parròquia fins ben entrat el segle XIX.

Notícies històriques:

Edifici religiós d'una nau amb capçalera plana orientada al norest, i cobert amb quatre trams de volta de canó 
amb llunetes, separats per tres arcs faixons sense perllongació als murs. A la nau s'obren dues capelles laterals 
oposades a través de dos arcs de mig punt. Són de planta quadrangular i cobertes amb volta de canó. Els murs 
de la nau estan decorats amb policromia, imitant un mur de carreus. El conjunt presenta un cor de fusta en alt als 
peus. La porta d'accés és d'arc de mig punt, amb dovelles de pedra tosca i un ull de bou al damunt. El campanar 
és d'espadanya, de dos ulls, amb coberta a dues vessants. El conjunt també presenta una coberta de llosa de 
doble vessant. A sobre de la porta hi ha una dovella amb la data 1785.

Descripció:

Inventari del Patrimoni Cultural Immoble
Patrimoni Arquitectònic

Emilio
Sello



Pàg. 2 de 2

Data darrera revisió: 01/07/1986

Autor/s: A.Moras Autor/s: A.Moras

Any: 1986 Any: 1986
Peu de foto: Vista general de l'església. Peu de foto: Detall del mur.

Tipus d'imatge: Visió de proximitat Tipus d'imatge: Detall

Documentació gràfica:

Actual / Culte / Parròquia

Original / Culte / Parròquia

Usos (Tipus/Genèric/Específic):



Pàg. 1 de 1

Número de registre: 15816

PONT DE CASTELLÀS

Nom:

Sota el poble de Castellàs

Adreça:

Mitjà /  /

Estat de conservació (Global/Entorn immediat/Entorn proper):

Data darrera revisió: 01/12/1977

Autor/s: J.Tous i Casals Autor/s: J.Tous i Casals

Any: 1977 Any: 1977
Peu de foto: Vista de l'arcada del pont. Peu de foto: Vista general del pont.

Tipus d'imatge: Visió de proximitat Tipus d'imatge: Visió de proximitat

Documentació gràfica:

Valls d'Aguilar, les (Alt Urgell) - Lleida

Termes municipals:

Obra popular

Estil/s:

X: 354361.05    Y: 4687877.85

Coordenades UTM:

Pont de Castellàs, un arc, només es conserven les pedres de l'arc, era de l'antic camí de Castellàs a Espaén. 
Sobre el riuet de Castellàs, afluent per la dreta del Segre.

Descripció:

Actual / Espais de comunicació / Pont

Original / Espais de comunicació / Pont

Usos (Tipus/Genèric/Específic):

Inventari del Patrimoni Cultural Immoble
Patrimoni Arquitectònic

Emilio
Sello



Pàg. 1 de 1

Número de registre: 15851

PONT DE LA CAPELLA

Nom:

De l'antic d'Espaent a Miravall

Adreça:

Data darrera revisió: 01/12/1981

Autor/s: J.Tous i Casals Autor/s: J.Tous i Casals

Any: 1981 Any: 1981
Peu de foto: Vista superior del pont. Peu de foto: Vista superior del pont.

Tipus d'imatge: Visió de proximitat Tipus d'imatge: Visió de proximitat

Documentació gràfica:

Valls d'Aguilar, les (Alt Urgell) - Lleida

Termes municipals:

Obra popular

Estil/s:

X: 357253.51    Y: 4686631.12

Coordenades UTM:

Pont del Capella, d'un arc, tot de pedra i pla, en un antic camí ral d'Espaén a Miravall, avui dia fora d'us. Sobre el 
riu de Castellàs, afluent de la dreta del Segre.

Descripció:

Actual / Espais de comunicació / Pont

Original / Espais de comunicació / Pont

Usos (Tipus/Genèric/Específic):

Inventari del Patrimoni Cultural Immoble
Patrimoni Arquitectònic

Emilio
Sello



Pàg. 1 de 2

Número de registre: 15852

PONT DE MIRAVALL

Nom:

A tocar de la nova carretera a Castellàs

Adreça:

Bo /  /

Estat de conservació (Global/Entorn immediat/Entorn proper):

Autor/s: J.Tous i Casals Autor/s: J.Tous i Casals
Peu de foto: Vista superior del pont. Peu de foto: Vista general del pont.

Tipus d'imatge: Visió de proximitat Tipus d'imatge: Visió de proximitat

Documentació gràfica:

Pont de Guils

Altres noms:

Valls d'Aguilar, les (Alt Urgell) - Lleida

Termes municipals:

Obra popular

Estil/s:

X: 356715.49    Y: 4687056.53

Coordenades UTM:

Pont de Miravall, un arc, pla, tot de pedra, de l'antic camí de Castellàs a Miravall.
Sobre el riuet de Guils, afluent per l'esquerra del riu de Castellàs, afluent per la dreta del Segre.

Descripció:

Actual / Espais de comunicació / Pont

Original / Espais de comunicació / Pont

Usos (Tipus/Genèric/Específic):

Inventari del Patrimoni Cultural Immoble
Patrimoni Arquitectònic

Emilio
Sello
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Data darrera revisió: 01/12/1977

Any: 1977 Any: 1977



Pàg. 1 de 2

Número de registre: 30390

ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE CASTELLÀS

Nom:

XVII - XVIII

Èpoques:

Bo /  /

Estat de conservació (Global/Entorn immediat/Entorn proper):

BCIL / 419 / Acord Ple Consell Comarcal / 21/12/2004

Protecció legal:

Valls d'Aguilar, les- Castellàs (Alt Urgell) - Lleida

Termes municipals:

Barroc

Estil/s:

X: 354339.81    Y: 4688061.10

Coordenades UTM:

Fàcil

Accés:

El nom de Castellàs no apareix fins el segle XII. Anteriorment -apareix així a l'acta de consagració de la Seu 
d'Urgell- es coneixia amb el nom de Serbaos, que s'ha mantingut com a nom de la casa més important del poble, 
cal Cervós. Segons el &#34;Spill Manifest de totes les coses del Vescomtat de Castellbò&#34; , el lloc de 
Castellàs pertanyia al vescomtat i formava la batllia de Castellàs, dins del quarter de Castellbò, que incloïa els 
llocs de Castellàs, Biscarbó i Malveí. Al segle XIII el canonge d'Urgell Berenguer apareix com a senyor de 
Castellàs. Aquesta església apareix en la relació d'esglésies del bisbat d'Urgell visitades pels delegats de 
l'arquebisbe de Tarragona entre 1312 i 1314. L'any 1575 Santa Maria tenia com a sufragànies les esglésies 
d'Espaén, Trejuvell i Biscarbó, a les quals l'any 1758 s'havien afegit Ausàs i Anyús. Actualment l'església depèn 
de la parròquia de Noves de Segre.

Notícies històriques:
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Data darrera revisió: 2005

Església d'una sola nau i de planta rectangular amb capçalera plana orientada a llevant. La nau està coberta amb 
volta de canó amb llunetes, dividida en tres trams per arcs faixons. En el mur meridional s'obre, a través d'un arc 
de mig punt, una profunda capella de planta quadrangular coberta amb volta de canó, que està adossada a la 
sagristia. Als peus hi ha un cor de fusta en alt, amb escala d'obra. El traçat de la nova carretera va provocar 
l'enderroc de la nau lateral per la qual s'accedia a l'edifici. A la façana occidental ha quedat, doncs, una porta en 
alt, ara sense cap ús. Aquesta porta és d'arc carpanell, al damunt hi ha un ull de bou. Coronant la façana hi ha un 
campanar d'espadanya de dos ulls, rematat per un teuladet a doble vessant. Els paraments són de carreus 
irregulars fent filades. A les cantonades hi ha carreus ben tallats. La coberta és de llosa i a doble vessant. No hi 
ha documentació que ho confirmi, però les característiques constructives de Santa Maria són d'època barroca.

Descripció:

Actual / Culte / Església

Original / Culte / Parròquia

Usos (Tipus/Genèric/Específic):
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Número de registre: 36739

CASA PAIRAL DEL SEGLE XVII

Nom:

Incoat-BCIN / Monument històric / Resolució / 10/05/1980 / BOE / 29/07/1980

Protecció legal:

Valls d'Aguilar, les- Castells (Alt Urgell) - Lleida

Termes municipals:

Original / Agropecuària / Masia

Usos (Tipus/Genèric/Específic):
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Número de registre: 36740

CASA PAIRAL DEL SIGLO XVIII

Nom:

Incoat-BCIN / Monument històric / Resolució / 08/05/1980 / BOE / 27/06/1980

Protecció legal:

Valls d'Aguilar, les- Junyent (Alt Urgell) - Lleida

Termes municipals:

Original / Agropecuària / Masia

Usos (Tipus/Genèric/Específic):
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Número de registre: 36741

CAN SERVÒS

Nom:

XVII - XVIII

Èpoques:

Bo / Bo / Bo

Estat de conservació (Global/Entorn immediat/Entorn proper):

Incoat-BCIN / Monument històric / Resolució / 19/06/1980 / BOE / 16/08/1980

Protecció legal:

Valls d'Aguilar, les- Castellàs (Alt Urgell) - Lleida

Termes municipals:

Obra popular

Estil/s:

X: 354364.00    Y: 4688031.38

Coordenades UTM:

El nom de Castellàs no apareix fins el segle XII. Abans, l'indret era conegut amb el nom de Serbaos i aquest nom
l'ha mantingut la casa més important del poble, Can Servós.
Aquesta casa forta del segle XVII o XVIII, va ser construïda sobre una fortificació anterior la qual està
documentada des del 1146, en el testament de Pere de Montferrer. El lloc era propietat del vescomtat de
Castellbò i va ser infeudat a Berenguer de Vilamur el 1230. Posteriorment, els feudataris el van vendre com a
franc alou a Roger IV de Foix pel preu de dos mil sous, l'any 1253.

Notícies històriques:

Masia de grans dimensions de planta irregular. Està formada per un cos rectangular, amb teulada a doble 
vessant, i un cos trapezoïdal annex amb la teulada a tres vessants. Els dos cossos son de la mateixa alçada i les 
dues teulades són seguides. Consta de planta baixa, un pis i golfes. La façana principal té el portal d'arc de mig 
punt adovellat a la dreta i dues finestres amb llinda de fusta a l'esquerra; a l primer pis hi ha un petit balcó al 
centre i una finestra a cada costat i, a les golfes, una petita finestra quadrada. En una altre façana hi ha una 
galeria d'arcs de mig punt allargats a la planta baixa i altre galeria al primer pis amb arcs més amples i baranes de 
fusta. A les altres façanes hi ha molt poques obertures, totes elles són allindades i són de diverses mides: 
algunes són molt petites, altres són de mida mitjana i a també hi ha petits balcons.

Descripció:
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Data darrera revisió: 05/03/2008

Tipus d'imatge: Visió de proximitat Tipus d'imatge: Visió de proximitat

Any: 2001 Any: 2001
Peu de foto: Vista de la façana posterior. Peu de foto: Vista interior de la galeria.
Autor/s: Josep Gallart Autor/s: Josep Gallart

Any: 2001 Any: 2001
Peu de foto: Vista general. Peu de foto: Vista de la façana principal.
Autor/s: Josep Gallart Autor/s: Josep Gallart
Tipus d'imatge: Localització Tipus d'imatge: Visió de proximitat

Documentació gràfica:

Actual / Habitatge / Habitatge unifamiliar

Original / Habitatge / Casa forta

Usos (Tipus/Genèric/Específic):
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Número de registre: 37883

MOLINS DE L'ESPARRICA

Nom:

BCIL / 1854 / Acord Ple Consell Comarcal / 16/04/2009

Protecció legal:

Valls d'Aguilar, les (Alt Urgell) - Lleida

Termes municipals:

Gairebé no es coneixen dades històriques d'aquests molins. Només s'ha localitzat l'existència d'un mas anomenat 
de l'Esparrica en terme de la Guàrdia d'Ares l'any 1860. La memòria oral recull que els molins de l'Esparrica 
molien el gra de tot el terme de la Guàrdia, fet remarcable tenint en compte la distància des del cap del municipi.

Notícies històriques:

El conjunt d'antigues construccions conegut amb el nom de molins fariners de l'Esparrica està format per les
restes de tres edificis i de les estructures necessàries d'acumulació i de conducció de l'aigua per fer moure els
mecanismes d'aquestes instal·lacions.

L'edifici de majors dimensions i el que es troba en millors condicions de conservació correspon al molí fariner que
funcionà en temps més recents. És un edifici de dues plantes, originàriament cobert amb un llosat, actualment
ensorrat, i amb els paraments amb grans pedres sense desbastar, molt irregulars, unides amb morter de calç. La
planta inferior es destinava a la mòlta de cereal i la superior, possiblement, era habitatges del moliner i de la seva
família. Externament, els paraments no presenten cap mena d'articulació llevat d'un seguit de petites i escasses
obertures -portes i finestres- amb marc de fusta, així com d'un carcavà de perfil semicircular per on desguassava
l'aigua que feia funcionar el molí. L'interior de l'edifici es troba actualment ensorrat, tant la coberta com el trebol
que separava les dues plantes. Amb tot, els murs principals conserven encara una notable solidesa. La runa
acumulada a l'interior fa difícil la localització d'elements vinculats amb l'antiga activitat del molí, tot i que s'ha
localitzat una mola mig enterrada al costat de l'edifici.

Les altres dues construccions corresponen a un petit estable, de dimensions menors i en pitjors condicions que
l'edifici anterior, d'una sola planta i amb coberta originàriament de llosa, i les restes d'un molí fariner més antic, del
qual només en resten les bases dels antics murs. Junt amb aquests tres edificis hi ha la bassa del molí, situada
en un pla superior i amb almenys un mur de contenció d'obra, i les conduccions de l'aigua, mig soterrades pels
desplaçaments de terres i per la vegetació, que amaga bona part del conjunt, amenaça les estructures i dificulta
enormement els accessos.

Descripció:
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