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Resum:Quan pensem en un mas pensem en un edifici aïllat en un entorn rural. En un
edifici que constitueix el centre de la configuració espacial que es crea al seu voltant i
que està constituïda pels espais lliures, les construccions auxiliars, la vegetació, els
camins d’accés o la situació topogràfica.
La transformació del territori, per processos de creixement de les ciutats, d’implantació
de noves àrees industrials o d’infraestructures, produeix canvis en els patterns
territorials i afecta els masos que es troben en aquests entorns transformats.
En aquestes situacions, la lògica de la ciutat, de la zona industrial o de la
infraestructura s’imposa a la lògica del mas i el seu territori, convertit en l’element
feble, malgrat l’interès patrimonial que pugui tenir.
En aquesta comunicació es vol analitzar quines respostes urbanístiques s’han donat a
aquest conflicte, mirant de descobrir quines són millors o pitjors i d’aportar alternatives
que permetin preservar el patrimoni i el seu significat.
Per això s’analitzaran alguns casos representatius de les comarques gironines –els
que l’autora coneix més bé-. Què ha passat amb els masos propers a les principals
ciutats quan el creixement urbà els ha absorbit? Com han afectat els masos les noves
zones industrials i les noves infraestructures?
Paraules clau: masia, urbanisme, territori, transformació territorial, entorn urbà
Resumen: Cuando pensamos en un manso pensamos en un edificio aislado en un
entorno rural. En un edificio que constituye el centro de la configuración espacial que
se crea a su alrededor y que está formada por los espacios libres, las construcciones
auxiliares, la vegetación, los caminos de acceso o la situación topográfica.
La transformación del territorio, por procesos de crecimiento de las ciudades, de
implantación de nuevas áreas industriales o de infraestructuras, produce cambios en
los patterns territoriales y afecta los mansos que se encuentran en estos entornos
transformados.
En estas situaciones, la lógica de la ciudad, de la zona industrial o de la infraestructura
se impone a la lógica del manso y su territorio, convertido en el elemento débil, a pesar
del interés patrimonial que pueda tener.
En esta comunicación se quiere analizar qué respuestas urbanísticas se han dado a
este conflicto, intentado descubrir cuáles son mejores o peores y aportando
alternativas que permitan preservar el patrimonio y su significado.

Para eso se analizarán algunos casos representativos de las comarcas gerundenses –
los que la autora conoce mejor-. ¿Qué ha ocurrido con los mansos cercanos a las
principales ciudades cuando el crecimiento urbano los ha absorbido? ¿Cómo han
afectado a los mansos las nuevas zonas industriales y las nuevas infraestructuras?
Palabras clave: masía, urbanismo, territorio, transformación territorial, entorno urbano
Abstract :When we think about a farmhouse we are thinking about an isolated building
in a rural environment. About a building that is the core of a spatial configuration
formed around it, that is constituted by open areas, subsidiary buildings, vegetation,
pathways and the topographical situation.
Regional transformation by urban growing and new industrial areas or infrastructure
implantations produces changes on territorial patterns that affects farmhouses situated
in this transformed environments.
In this situations, urban logic, industrial area logic or infrastructure logic impose
themselves over farmhouse and its surroundings logic, turned into the weak element
despite its heritage value.
The aim of this paper is to analyze which planning answers have been given to this
conflict, discovering which ones are better or worse and so proposing alternatives that
will allow to preserve the heritage and its meaning.
To do this, there will be analyzed some representative cases from Girona area –that is
the best known by the author-. What happened to farmhouses situated near towns
when urban growing has absorbed them? How farmhouses have been affected by new
industrial areas and new infrastructures?

1. INTRODUCCIÓ
El 9 de maig de 2014 e l diari El Pu nt Avui explicava la notí cia que a Sant Jaume de
Llierca (La Garrotxa) s’enderrocaria una casa de pagès, el Casals o Can Coma de
Dalt, situad a en un in

dret classificat com a

Sòl Urbanitzable

industrials. És a dir, situada en un polígon industrial

i de stinat a usos

que estava a punt de ser

urbanitzat en execució del corresponent planejament urbanístic. El m as ja feia te mps
que havia passat a propietat municipal. Tanmateix encara hi vivia una p ersona que en
feia ús sense cap contr acte de lloguer. Abans ja hi vivia co m a masove ra. Des que el
mas havia passat a l’ajuntament havia interposat un seguit de recursos, entre els quals
un recurs al Departament de Cultura al·legant que el mas tenia interès com a patrimoni
cultural. La setmana següent, el mas va ser enderrocat.1
Sant Jaume de Llierca és un poble situat entre el riu Fluvià i les carret eres N-260 i A26, entre Ol ot i Besalú, a tocar de
dels petit s plans que

les muntanyes de l’Alta Garrotxa. Es troba en un

permetien aprofitaments agrícole s en aquest a zona de

la

Garrotxa i que en els darrers anys hom ha decidit que són el millor lloc per als polígons
industrials d e la comarca. Com que encara qu

eden polígo ns per urba nitzar, enca ra

queden diverses masies en aquest indret, que, cal recordar -ho, és una porta a l’esp ai
natural de l’Alta Garrotxa.
Les Normes Subsidiàries de Planejament, NNSS (DOGC 04.05.2001) classificaven els
terrenys on es trobava Can Coma de Dalt com a Sòl Apte per Urba
Industrial Can Coma.

nitzar, SAU 4

El corresponent Pla Parcial Urbanístic (DOGC 02.06.2009;

modificació DOGC 30.05.2013) qualifica la ca sa dins del Sistema d’Espais Lliures. La
major part d e la casa està inclosa dins les zone s d’afectació de les carreteres N-260 i
A-26. S’ha optat per situar les reserves d’equipaments en uns terrenys més propers al
poble. Les NNSS estableixen un llistat de 34

masies a preservar (a rt. 147) que no

inclou Can Coma de Dalt i on la numeració deixa veure

que en algun mo ment s’han

eliminat 7 elements. També pre veuen que es redactarà un Pla Especial de Protecció
del Patrimoni (art. 151 ), que encara no s’ha

aprovat. Mentrestant, s’estab leix un

precatàleg on només s’inclou una masia. D’altra banda, preveuen la redacció del Pla
Especial dels Entorns d e l’Autovia N-260 (art. 149), encar a no aprovat, amb l’obje ctiu
de “l’arranja ment de 50 m banda i banda de l’autovia N-2 60” per tal de “ordenar els
usos i formalitzar un e spai de passeig amb re correguts p aisatgístics que a més de

1
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facilitar el d esplaçament per mitjan s diferents del rodat esdevingui l’a utèntica fa çana
del municipi”. Per últim, el Pla Especial Urbanístic del Cat

àleg de Ma sies i Case s

Rurals (DOGC 21.12.2009) només inclou les masies i cases rurals sit uades en Sòl No
Urbanitzable (33 eleme nts). Actualment, des d e principis d e 2014, s’està redactant un
POUM.
Durant el mes de juliol de 2014 e s va posar a exposició pública el P la Parcial i el
Projecte d’Urbanització d’un altre polígon industrial a Pont de Molins (Alt Empordà) que
també incloïa una masia, Can Ferriol. Es tractava d’una masia situa

da a tocar

la

carretera N-2, habitada per la seva propietària. Aquest cop, el Pla Parcial preveia
destinar a zona verda una franja a tocar de la carretera que incloïa el mas, el qual e s
qualificava d’equipament. La propietària tam bé n’havia de marxar, tot i que en aq uest
cas, hi havia un cert acord amb l’ajuntament. Aquest Pla, a hores d’ara segueix la seva
tramitació.
Pont de Mo lins és un poble al no rd de Figueres, situat

a tocar la carretera N-2, i

l’autopista AP-7, a l’est, i un viaducte del tren d’alta velocitat, a l’oe

st. El riu Muga

travessa el poble d’oest a est. Hi h a previstos diversos polígons indu strials a tocar de
la N-2 i l’AP-7 així com una nova traça per a la futura A-2.
Són dos e xemples re cents del q ue està pa ssant amb les masie
creixement de les

àrees urbanit zades, siguin creixements resid

s a causa

del

encials, políg ons

industrials o bé infraestructures.
Aquests fet s, junt amb imatges enregistrades a la me

mòria d’antig ues masies ma l

col·locades en un entor n urbà que no hi ten ia res a veure, m’han portat a plan tejar la
present ponència.

2. OBJECTIU I ABAST DE L’ESTUDI
Els exemples exposats a la introducció fan palès que la tra nsformació del territori, per
processos de creixement de les ciutats, d’implantació d

e noves àrees industrials o

d’infraestructures, produeix canvis en els patterns territorials i afecta les masies que es
troben en aquests ento rns. En aquestes sit uacions, la lòg ica de la ciu tat, de la zo na
industrial o de la infrae structura s’imposa a la lògica de la masia i el seu territo

ri,

convertida en l’element feble, malgrat l’interès patrimonial que pugui tenir.
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L’objectiu d ’aquesta co municació é s analitzar quines resp ostes urban ístiques s’h an
donat a aquest conflicte –des de canvis d’usos a enderrocs- mirant de descobrir quines
són millors o pitjors i d’aportar alternatives que permetin preservar el patrimoni i el seu
significat.
Per a això, la primera idea era

analitzar casos represe ntatius de les comarques

gironines, els més propers i coneguts per l’autora, i així don ar resposta a les següents
preguntes: Què ha pas sat amb les masies properes a les principals
creixement urbà les ha absorbit?

ciutats quan el

Com han afectat les masies les noves zones

industrials i les noves infraestructures?
A les comarques gironines trobem ciutats mitjan es com Girona, Figueres i Olot que en
els darrers cinquanta a nys han tin gut creixements consid erables, en paral·lel a les
importants transformacions sòcio-e conòmiques que han modificat en gran ma

nera

l’activitat agro-ramadera. Al mateix temps hi ha ciutats que no han crescut tant, com La
Bisbal. També hi trobem ciutats com Roses, Palafrugell o l’Escala, a la zona de costa,
que han viscut l’impact e dels cre ixements lligats al turi sme. Al costat d e les prin cipals
àrees urba nes i les vies de

comunicació ha n sorgit importants àr ees indu strials i

logístiques, també ocupant el sòl de municipis veïns a les ciutats que han actuat de pol
d’atracció. És el cas de Figueres al llarg de la N-2, que ha afectat els municipis veïns:
Santa Llogaia, Vilamalla, El Far d’E mpordà, Llers o Pont d e Molins. É s el cas d’Olot,
que ha distribuït els polí gons industrials en diversos pobles de la comarca, resseguint
l’A-26. Han acabat sorgint una mena d’

àrees urbanes regionals, una zona

metropolitana a petita escala que h a fet necessari retornar a una ordenació region al
del territori i no només local. Per últim, hi ha hagut un enorme desenvolupament de les
infraestructures, rondes i variants de circumvala ció: autovia A2 que sub stitueix la N-2,
ampliació d e l’autopista AP-7, autovia A26 substituint la N- 260 i tren d ’alta velocit at.
Sense oblid ar la línia d e molt alta tensió, MAT, i altres ele ments menys visibles com
els gasoductes. Algunes masies s’han conservat, l’edifici i l’activitat, din s de les ciutats
que les han envoltat. D’altres s’han convertit en restaurants, cases de t urisme rural o
segones residències i han sofert restauracions més o menys encertade s. Algunes han
quedat engolides per u n entorn que no les ha respectat i, per últim, d’altres han e stat
enderrocades.
Aquesta és una recerca que comença des de zero en ocasió d’aquest

Congrés d el

Món de la Masia. I el temps disponible ha fet que el que aquí es presenta sigui n omés
l’inici d’a questa recerca. S’ha hagut de conden sar l’àmbit d’anàlisi i s’ ha triat la zona

4

urbana de Figueres com a exemple. S’hi han in clòs, a més d e Figueres, els pobles de
Llers, Pont de Molins, Vila-sacra

, El Far d’Empordà,

Vilamalla, Santa Llogaia

d’Àlguema i Vilafant, que són els més afectats per les transformacions urbanitzadores.
Hi trobem

creixement urbà, formació d’una àrea urb

ana, desenvolupament de

nombrosos polígons industrials i fomar part del corredor d’infraestructures

més

important de la pen ínsula. El punt on conflueixen el corredor nord-sud amb el corredor
oest-est. Amb algunes infraestruct ures ja con struïdes i d ’altres encara no. Totes molt
polèmiques. A més de condensar l’à mbit també s’ha reduït l’abast del tre ball. Es tracta
d’una primera fase, l’an àlisi de la situació actual, urbanística, d’usos i d ’implantació en
el territori dels masos de Figueres i el seu entorn.

3. METODOLOGIA
S’ha partit de la docu mentació disponible a l Registre de Planejament Urbanístic de
Catalunya, a través de la docume ntació de la seva web. És a dir,

d el planejam ent

urbanístic. Al costat d’aquesta fon t documental principal, s’han consultat també a ltres
documents urbanístics encara en tràmit a la

web de l’Ajuntament de Figueres i dels

altres municipis analitzats, així com figueres d’ordenació territorial a la web
Departament de Territori i Soste

del

nibilitat i l a web de l’Inventari del Patrimoni

Arquitectònic del Departament de Cultura. Així

s’ha obtin gut la infor mació territorial i

urbanística i de protecció dels béns culturals que després s’ha analitzat.
Al costat d’això s’ha fet un treball de camp de

comprovaci ó de l’estat actual de les

masies que s’estudien, que ha permès fer una anàlisi de l’estat actual.

4. ANÀLISI DEL CAS ESTUDIAT: FIGUERES I LA SEVA ÀREA URBANA

4.1. CONTEXT TERRITORIAL I HISTÒRIC
Figueres é s una ciutat d’uns 45.00 0 habitants situada a la zona límit entre la p lana
al·luvial empordanesa, cap a llevant, i una z ona conformada per turons calcaris cap a
ponent. L’autopista AP-7, la carretera N-2 i el nou traçat del tren d’alta velocitat, grosso
modo, ressegueixen aquest límit. Al sud i a l’est de Figueres hi trobem el principa l curs
fluvial, el Manol, que é s afluent de la Muga, el riu més important de la comarca, que
baixa en di recció SE-E i travessa les infraestructures de

comunicació al nord d

e
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Figueres, a l’alçada d e Pont de

Molins. A la zona de Figueres ta

diverses rieres i recs q ue d’una manera o altra, van a pa

mbé hi trob em

rar al Mano l, tots ells e n

direcció aproximada oest-est. Tenim dons, a llevant, una plana agrícola prou rica, amb
recs naturals i art ificials, amb zone s d’horta, q ue s’estén cap a mar. I a ponent, una
garriga molt més seca i més pobra agrícolament. Tot plegat explica que trobem mol ts
més masos a la p lana que a la g arriga, enca ra que la importància econòmica que
aquesta darrera ha tingut amb olivets, vinya i com a zona de pedreres, ha estat gran.
Figueres sorgeix a l’època medieval en un punt estratègic, a prop d’una zona on ja hi
havia hagut algun establiment romà. Sorgeix

en un lloc proper a la confluència d els

dos ramals de la via Au gusta, el qu e passava p el coll de P anissars (La Jonquera) i el
que passava per la co sta (Coll de Banyuls), en el límit de l comtat de Besalú amb el
comtat d’Empúries. Els darrers estudis històr

ics apunten que Figueres té un doble

origen: d’un a banda, u n nucli fortificat al voltant d’un pe

tit turó que és el que

ha

esdevingut el cor de la ciutat actu al, i, d’altra banda, un

possible veïnat de mas os,

segurament al nord-est del nucli fort ificat, en un a zona amb abundància d’aigua. Co m
a element proper a Figueres qu

e ha tingut influència

d’aprofitament del territori durant l’edat mitjana cal e

en l’aspe cte territorial i
smentar la canònica

de

Vilabertran, situada a pocs quilòmetres al nord-est de Figueres. L’altre element que, ja
en època moderna, ha tingut un paper de primer ordre en l’ocupació territorial al voltant
de la ciutat és el castell de Sant Fe rran2, al nord de la ciutat, ocupant el primer turó de
certa importància que s’endinsa cap a la garriga, ja que al voltant de la fortalesa es van
delimitar unes franges on es limitaven les construccions, i fins i tot va fer enderrocar-ne
algunes qu e ja hi havia. A més, c al no oblida r que tota aquesta zon a nord entre la
fortalesa i la ciutat va ser el lloc de diversos escenaris bèl·lics.
Al voltant de Figueres, que poc a p oc va esdevenir el ce ntre d’una important comarca
agrària, hi trobem u

na sèrie de pobles de caràcter agrícola fins que les

transformacions dels da rrers 50 anys els han tr ansformat, uns més, alt res menys. En
primer lloc, a l’oest de Figueres hi ha Vilafant, on s’han d esenvolupat diverses zones
residencials i de tallers enganxades a Figueres. En direcció sud, segu int el traçat de
les infraestr uctures hi t robem Sant a Llogai a d’Àlguema, u n petit poblet envoltat de
grans àrees industrials, Vilamalla i el Far d’Empordà, ta

mbé a mb i mportants à rees

industrials, t ot i que no es mengen tant el poble. En direcció nord, hi trobem el ba
d’Hostalets, de Llers, i Pont de

Molins, també amb diverses àrees industrials.

rri
En

direcció est, seguint la carretera de Roses, hi ha diverses zones industrials, terciàries o
2

A Figu eres s’ utilitza la denominació “caste ll de S ant Ferr an” tot i que s eria m és corre cte parl ar d e l a
fortalesa de Sant Ferran.
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residencials de Figueres que arriben a tocar de Vilatenim, poblet annexat a Figueres i
que continuen fins a la zona terciària de Vila-sacra, deixant lliure el nucli rural de Palol,
pertanyent a Vilatenim.

4.2. ANTECEDENTS HISTÒRICS: LA FIGUERES ANTERIOR A 1983
Es pren aquest any com a referència perqu
General d’Ordenació Urbana de

è és l’any que s’aprova el primer Pla

la democràcia. Resumint-ho molt,

tingut un primer nucli fortificat al voltant de l’e

Figueres ha via

sglésia parr oquial de Sant Pere. Un

segon nucli fortificat a l segle X IV que incloïa tot el que a vui és el ca sc antic, a mb
carrers tirat s a cordill

–recordem que Figuer es és ciutat reial gràcies a Jaum e I-.

Diversos ravals o primers eixamples ja al segle XVIII, seguint els principals camins –la
ciutat va créixer durant la constru cció del castell de Sant Fe rran-. Un pla d’eixampla al
segle XIX, que incorporava el ferrocarril i l’estació, que ha donat lloc a tota la zona sud
de la ciutat. Un creixement organitzat a partir d e barris d iferenciats d urant la segona
meitat del segle XX , un a època de fort creixe ment. La n ova carretera N-2, l’actual
Ronda Salvador Dalí va ser un de ls eixos estru cturants d’aquests barris, a l’oest d e la
ciutat. Aque sta és la situació l’any 1979,

any de les prim eres eleccio ns municipa ls

democràtiques. Què havia passat a mb els masos propers a Figueres durant tot aquest
temps? Com els havia integrat la ciutat que anava creixent?
Es disposa de plànols de Figueres, publicats a l’ Atlas de les Ciutats de Girona, des de
mitjans del segle XVIII. La construcció del castell de Sant Ferran fa que es comencin a
dibuixar plànols per part dels enginyers militars espanyols i francesos. Malauradament,
els plànols, tant els del segle XVIII com els del XIX i els de la primera meitat del XX se
centren en la fortalesa i en la vila i els seus pr

ojectes d’e ixample. No apareix gaire

informació sobre els masos que hi havia al seu voltant. De tota manera es pot apre ciar
que hi havia grans zones d’horta que envoltaven la vila per tota la zona de plana (nord,
est i su d). També apareixen diverses constru ccions a la p lana a l’en torn de la vila .
Caldria aprofundir més en l’anàlisi d’aquests

plànols i la comparació amb la realita t

actual. En aquests moments, es poden apuntar algunes coses. En primer lloc, que en
alguns plàn ols s’ind iquen alguns masos o corrals aïllat s, a prop del castell o que
interfereixen amb les necessitats de fortificació i defensa en moments de conflicte, que
han de ser enderrocat s. En se gon lloc, en alguns p lànols d’eixample de la ciu tat,
s’indiquen masos i altr es constru ccions que s’han d’ende rrocar perquè no s’avenen
amb els nous carrers que s’han de traçar.
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El cas és que dins de la ciutat act

ual no hi ha rastre d’antics masos que poguessin

haver existit i haver que dat inclosos dins la trama urbana. És conegut el cas del molí
d’en Xatart, a la zona d e la Creu de la Mà, que va existir f ins cap a mitjans del se gle
XX i que amb el dese nvolupament urbà d’aquella zona a partir de mit jans dels 60 va
desaparèixer completament. Només un exe mple situat dins la zona urbana ha arribat
fins avui: el mas Torre nt. Tot i que apareix sense cap nom que la i

dentifiqui en els

diversos plànols existents des del segle XVIII, podem intuir que es tracta
construcció que, amb

de la

diversos ca nvis, ha anat subsist int fins avui. Això ha estat

possible perquè el mas Torrent es troba en una zona d’horts que ha estat una mena de
“bossa” pre servada al mig d’altres zones urbanitzades. Quan, fa p ocs anys, e s va
plantejar la urbanització d’aquesta zona, la p ressió so cial va permet re que el Pla
Parcial del sector el re spectés. El cas del mas Torrent respon a una
molt recent. A Figueres, es pot d

manera de fer

ir que la fo rtalesa a p artir del se gle X VIII i els

eixamples dels segles XVIII i XIX van fer desaparèixer tot allò que tro baven en el seu
camí. Ara no podem valorar si tenia interès arquitectònic o no, però és evident que en
el seu moment no es va considerar que tingués cap interès històric ni social. Al revés,
s’imposava sempre la ciutat “moderna”.

4.3. EL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA, PGOU, DE 1983
Quan es va aprovar aq uest PGOU, encara ara vigent, per la ciutat o e l seu entorn hi
passaven les següents infraestructures:
- la via de ferrocarril convencional, construïda al segle XIX
- la carretera de Roses, construïda al segle XIX
- la carretera d’Olot
- la carretera N-2, l’actual Ronda Salvador Dalí, construïda durant el desenrotllisme
- l’autopista AP-7, construïda als anys 70
- la variant de la N-2, per l’est de la ciutat, construïda a finals dels 70-principis dels 80
Figueres s’havia annexat Vilatenim junt amb

el nucli de Palol el 19 75. No existien

polígons industrials com els entene m ara. Hi havia la zona de les Forq ues, a Vilaf ant,
una zona mixta residencial i de taller s. També hi havia algunes indústrie s al llarg de la
N-2 al sud de la ciutat

i al llarg d e la carrete ra de Roses, i alguna

altra indústr ia o

element terciari aïllat aq uí o allà, fins i tot en altres municipis, a més d’a ltres indústries
o tallers situades dins la trama urbana de Figueres.
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El PGOU d e 1983 és supramunicipal. Inclou ta mbé els següents municipis: Borrassà,
Cabanes, El Far d’Emp ordà, Llers, Ordis, Pont de Molins, Santa Llogaia d’Alguema,
Vilabertran, Vilafant, Vilamalla i Vilasacra, onze pobles de caràcter rural. El PGO

U

preveia noves àrees de creixement residencial i noves àrees industrials, generalment a
les zones o n ja hi havia indústries i al llarg de les principals vies de comunicació.
També preveia una ronda urbana de circumva lació de Fig ueres el traçat de la qual
passava per zones enca ra no urbanitzades o po c consolidades. El PGOU no feia cap
esment de les possib les construccions rurals que estigue ssin in closes en aquest es
àrees. El P GOU també preveia qu e els Aj untaments havien de promoure l’aprovació
de Catàleg s i/o Plans Especials de Protec

ció d’ed ificis, con struccions, conjunts,

paisatges, jardins o llocs d’interès a rtístic, històric, arqueòlogic, típic o t radicional (art.
10). El PGOU propos ava un pos sible llistat d’elements a conservar o pre-catàleg
(disposició t ransitòria segona) només per a Fi

gueres en el qual no

s’hi inclou cap

masia. El PGOU també definia les zones de conservació a.5 (art.40) per a les àrees
amb edifica cions i jard ins d’interè s artísti c o històric q ue constituï ssin e lements
importants per a la imatge urbana. En el

s po bles, només gaudeixen d’aquesta clau

urbanística de conservació alguns pocs edificis en sòl urbà, generalment l’església o el
castell. Per últim, el PGOU preveia les zones de formacions rurals a.8 (art. 43) que si
bé no protegia els edificis directament, protegia les ordenacions urbanes rurals. Ten en
aquesta clau urbanística els nuclis de Vilatenim, Palol, la Vall (Llers), El Far, Vilamalla i
algunes àrees a Pont de Molins, Cabanes, Ller s i Vila-sacra, sempre àrees amb cases
de pagès o masos situats al sòl urbà, sovint a la zona perifèrica del sòl urbà.

4.4. EL PLA GENERAL ESPECIAL DEL CENTRE HISTÒRIC I DEL CATÀLEG
D’EDIFICIS DE 1989
Només Figueres ha aprovat un Pla Especial de Protecció del Patrimoni, el Pla Especial
de Protecció del Centre Històric i

del Catàleg d’Edificis. Aquest pla inclou el nu

cli

històric de Figueres, un seguit de conjunts de carrers significatius de la ciutat i el detall
element per element de tots els edificis que componen el conjunt i, per últim, 32 edificis
catalogats de forma individual. Entre aquests, es troben el Mas Tutau i la seva filera de
plàtans (n. 27), el mas de Sant Pa u de la Cal çada, amb l’ermita romànica (n. 28), el
mas Brugat de Palol (n. 29) i la Casa Avinyó de Vilatenim (n.30).
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4.5. EL PLANEJAMENT DELS MUNICIPIS DE L’ENTORN DE FIGUERES: LLERS,
PONT DE MOLINS, VILA-SACRA, EL FAR D’EMPORDÀ, VILAMALLA, SANTA
LLOGAIA D’ÀLGUEMA, VILAFANT
Aquests municipis van anar aprova nt planejam ent municipal i, per tant, sortint,

del

PGOU de la zona de Figueres. Actualment tenen el següent planejament:
Municipi
Llers
Pont de Molins
Vila-sacra
El Far d’Empordà
Vilamalla
Santa Llogaia d’Àlguema
Vilafant

PGO / POUM
PGO
2001
POUM
2013
PGO
1997
PGO
2002
POUM
2009
POUM
2013
PGO
1999

PE de Masies i Cases Rurals
2011
Aprovació provisional
2009
2012

4.6. ELS PLANS ESPECIALS DELS CATÀLEGS DE MASIES I CASES RURALS
Tot i que aquesta figur a de planejament està prevista des de la Llei d’Urbanisme de
2002 i que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà col·lab ora amb els municipis e n la
redacció de ls catàleg s, com es pot veure a la taula del p unt anterior, només 3 de ls
municipis d’aquest àmbit el tenen a provat i un altre redactat. Figueres no l’ha redactat.
Aquests masos inclouen tant les masies o molins construïts fins al seg les XIX-XX com
les cases r urals modernes de la segona meitat del segle

XX, algu nes de notable

interès arquitectònic i alt res sense cap interès. També algu ns dels masos o cases de
pagès tradicionals e s pot conside rar que tenen poc inte

rès arquitectònic. Un cas

entremig són les case s de finals del segle X IX o del segle X X que no re sponen ni a la
imatge tradicional de l mas ni a l’arquitectura contemporània. Es pot dir que aqu ests
plans especials són una bona eina per a tenir un llistat a ctualitzat de les construccions
rurals. És la primera vegada que això s’aconsegueix. Ara bé, no acaben de discriminar
entre les que mereixen ser protegides i les que no. I, més important, només consideren
les construccions situades en el sòl no urbanitzable. S’ha de tenir en compte que molts
d’aquests plans especia ls s’han red actat despr és que els municipis ja hagin aprovat
planejaments urbanístics municip

als amb

importants reserves de creixeme

nts

residencials o industrials i després que ja s’hagin previst les reserves de traçats de les
infraestructures. Tots e ls masos o

cases de

pagès sit uats en sò l urbanitzab le,

especialment si a quest és indu strial, no qued en ni do cumentats, ni molt menys es
valora el seu possible interès patrimonial.
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4.7. EL PLANEJAMENT TERRITORIAL: EL PLA DIRECTOR TERRITORIAL DE
L’EMPORDÀ, EL PLA TERRITORIAL DE LES COMARQUES GIRONINES, EL PLA
DIRECTOR URBANÍSTIC DEL SISTEMA URBÀ DE FIGUERES
De l’any 2006 cap aquí s’ha aprov at tot aquest planejament territorial, que regula tres
qüestions. El sòl no u rbanitzable de protecció especia l o territorial, que no es pot
convertir en sòl apte per urbanitzar. Els criteris de creixeme

nt dels nuclis urbans, de

manera que el creixement s’ha de concentrar especialment a Figueres i Vilafant, es pot
créixer moderadament en els nuclis principals de cada municipi i queda quasi restringit
en els veïnats. I molt especialment, les reserves per a les noves infraestructures.

4.8. PROPOSTES PER AL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE
FIGUERES (2013-2014)
Des de finals del 2013 s’està redact ant el nou POUM de Fig ueres. De moment s’ha fet
una anàlisi del municipi que inclou els possibles nous elements a protegir. Aquest cop
augmenta el nombre de masos i cases rurals que es consideren.

4.9. ELS MASOS AL 1983 I ELS MASOS AL 2014
D’acord amb els p lànols de Sistem es Generals i Règim del Sòl del PGOU de 1983, al
voltant de Figueres i als municipis propers, hi havia els següents masos3:
Figueres. Zona urbana
Mas
Mas Torrent

Classificació
sòl 1983
SUP – b1s6

Altres
proteccions

Situació 2014
Equipament
Sense ús

Proposta
POUM
Recull la
declaració de
BCIL n. 29

Gràcies a la pressió ciutadana, el sector es va ordenar tenint en compte el mas, que es
va convertir en equipament Actualment segueix sense ús i pendent de rehabilitació. Va
ser declarat BCIL en h aver-s’hi detectat elements que indiquen que és una de les
construccions més antigues de Figueres, emmascarada per elements del segle XIX.
3

Incloc els masos, molins i ca ses anomenades “can...” o “horta d’ en...” sempre que ex isteixi una
edificació. No si només a pareix un topònim com ara “camps del mas ...” sense l’edificació. T ambé incloc
masos e ncara que no hi c onsti el n om si els conec a partir de planejament més r ecent o de l treb all de
camp. Incloc totes les construccions de Figueres i les de les àrees dels municipis propers afectades per
creixements urbans o infraestructures, o bé, properes a Figueres.
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Figueres. Nord de la ciutat, entre la Muntanyeta i la N-

2a per un costat, i la N-2

(circumvalació) i la C-252 (carretera vella de Vilabertran i Cabanes) per l’altre.
Mas
Mas Roca
(La Garriga)
Mas Balló?
(La Garriga)
Mas de la Coma
Mas del Roser i
Mas Brugués
Mas Pau
Mas Floreta
Mas Empordanès
Can Carreter
Mas Font
Mas de Dalt (mas
Gayolà)
Mas de la Por
Can Biel
Casa de l’Horta
d’en Pagès
Can Cruset ?
Can Genís ?

Classificació
sòl 1983
SNU – d1

Altres
proteccions

Situació 2014

Proposta
POUM

SNU – d1
SNU - d1
SNU - d1

En ús
En ús

SNU - d1
SUNP – cf 6
SNU - d1
SNU - d1
SNU - d1
SNU - d1

En ús
Abandonat
En ús
Abandonat
En ús
En ús

SNU - d1
SNU - d1
SNU - d1

En ús

protecció BCIL
n. 27

SUNP – cf 6
SUNP – cf 6

Llers. Entorn de l’AP-7, N-2a i N-2 (circumvalació)
Mas
Can Alai ?
Cals Frares
Can Soler
El Rec
El Molí Nou
Mas Molar
Mas la Pujada
Cal Ros (Hostalets)
Can Cervera
(Hostalets)
Ca la Roser
(Hostalets)
La casa d’Hostalets
(Hostalets)
La Mallorima
Can Català
(a prop Hostalets)
Vinya Gran
Can Colomer
Mas Roger
La casa
nova
d’Hostalets
(Hostalets)

Classificació
sòl 1983
SNU – d1
SU - a93
SU - a93
SU - a92
SNU – d1 ?
SNU – d1 ?
SNU – d1

Altres
proteccions

Planejament
2014

PE Masies n.01
PE Masies n.07
PE Masies n.10
PE Masies n.11
PE Masies n.12

a
a
a
d1
d1
d1
d1
d1

PE Masies n.13

d1

PE Masies n.14

d1

SNU – d1 ?
SNU – d1 ?

PEMasies n.A01
PEMasies n.A02

d1
d1

SNU – d2
PEMasie

PEMasies n.A03
PEMasies n.A04
PEMasies n.A05
s n.A10

d2
d2
d2
d1

Situació 2014

A prop pedreres
A prop TGV

A prop pedreres

A Llers hi h a zones de la Garriga d estinades a activitats extractives que poden afectar
alguns masos. També hi ha el veï nat d’Hostalets que que da just enmig de nuso s de
carreteres i en una zona on s’han instal·lat diverses indústries.
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Pont de Molins. Entorn de l’AP-7, i la N-2
Mas
Can Ferriol

Classificació
sòl 1983

Mas Gener
Mas d’en Sot
Farinera Sant Lluís
Casa Freda
Can Diumenge
B-2
B-3
Caballo Blanco
B-5
B-6
B-7
B-8
B-9

Altres
proteccions

Planejament
2014
SUD - i 1

PE Masies A1
Catàleg n.3
PE Masies A9
Catàleg n.5
PE Masies A10
PE Masies A12
PE Masies A13
B-2
B-3
B-4
B-5
B-6
B-7
B-8
B-9

SNU - Pa
SNU - Pa

Situació 2014
Enmig
d’un
polígon
Zona AP-7
Polígon

Polígon
SNU - Pa
SNU - Pa
SNU - Pa
SNU - Pa
SNU - Pa
SNU - Pa
SNU - Pa
SNU - Pa
SNU - Pa
SNU - Pa

Zona TGV
Zona N-2
afectació viària
afectació viària

El municipi està afectat pel viaducte del TGV a l’oest, i per l’AP-7, la N-2 i la previsió de
l’A-2 a l’est. També a l’est hi ha previsió d’enormes polígons industrials.
Figueres. Nord-est de la ciutat,

entre la C-252 (carretera vella de Vilabertran i

Cabanes), la N-2 (circumvalació) i la N-260 (carretera de Llançà) i la línia de ferrocarril.
Mas
Mas de les Moreres
Mas Macau
Mas Morell
Mas Clarós
Mas Puig

Classificació
sòl 1983
SU a
SU a
SNU d2?
SNU d2?
SNU d2?

Altres
proteccions

Situació 2014

Proposta
POUM

Figueres. Est de la ciutat, entre la línia de ferrocarril a França, el terme de Vila-sacra i
la C-260 (carretera de Roses). La N-2 (circumvalació) travessa aquesta àrea.
Mas
Mas Gassiot
Ca l'Avinyó
(Vilatenim)
casa de pagès
(Vilatenim)
Horta de Passeres
Mas Vermell
Horta Vermella
Horts de la Ribera
Can Ponç
Horta Floreta
Horta Rosario
Cal Fuster
(Vilatenim sud)
Cal Ferrer
(Vilatenim sud)

Classificació
sòl 1983
SUP-b2 s9

Altres
proteccions
catàleg

Situació 2014

Proposta
POUM
BCIL n. 32
protecció
n. 33

BCIL

SU a
SU a
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Can Masó
(Vilatenim sud)
Ca l'Alegrí
(Vilatenim sud)
Mas Subi rós (mas
Brugat?) (Palol)
Mas Figueres - Can
Botella (Palol) ?

SU a
SU a
catàleg

BCIL n. 34

Vila-sacra. Entorn de la C-260 (carretera de Roses).
Mas
Mas Bordas
Can Moner
Can Ferriol
Mas Piernau
Mas Picart
Cal Masover Gros

Classificació
sòl 1983
SU - a
SNU – d1
SNU – d1
SNU – d1
SU – a81
SNU – d1

Altres
proteccions

Planejament
2014

Figueres. Est i sud de la ciutat, entre la C-260 (carretera de Ros

Situació 2014

es), el Man ol i

Vilafant. La N-2a travessa aquesta àrea.
Mas
Mas Serra
Mas Garrida
Mas Nou
El Molí Petit
Mas Miqueló
Mas de Sant Pau
Mas T utau ( mas
Ferrer)
Mas de l’Avellana
Molí de l’Arròs
Mas Garriga

Classificació
sòl 1983
SUP-b2 s10
SNU-d 1
SNU-d 1
SNU-d 1
SNU-d 1
SNU-d 1
SUNP - cf 2

Altres
proteccions

catàleg
catàleg

SUNP - cf 2
SUNP - cf 3
SUNP - cf 4

Situació 2014
enderrocat
a tocar polígon
abandonat
mig abandonat
en ruïnes
en ús
rehabilitat

Proposta
POUM
protecció BCIL
n. 28
BCIL n. 31
BCIL n. 30

en ruïnes

El Far d’Empordà. Entre la C-31 (direcció Verges) i la N-2 (circumvalació) i el Manol.
Mas
Can Xom Petit

Classificació
sòl 1983
SNU-d1

Altres
proteccions
PE masies A01

Mas Lluís

SNU-d1

PE masies A03

Planejament
2014
SNU – d1
zona
SNU – d2

Mas Sans
Can Panera
Mas Argelers
Mas dels Avalls
Mas del s Avalls
Gran
Mas Roger
Mas Bosch
Mas Pep
Can Vidal
Can Vidal Petit
Mas Genís

SNU-d1
SNU-d1
SNU-d1
SNU-d1
SNU-d1

PE masies A05
PE masies A07
PE masies A08
PE masies A10
PE masies A11

SNU – d1
SNU – d1
SNU – d1
SNU – d1
SNU – d1

SNU-d1?
SNU-d1
SNU-d1
SNU-d1
SNU-d1
SNU-d1

PE masies A12
PE masies A13
PE masies A15
PE masies A16
PE masies A17
PE masies A18

SNU – d2
SNU – d1
SNU – d1
SNU – d1
SNU – d1
SNU – d1

Situació 2014
afectació N-2
afectació N-2

zona d ’influència
de carreteres
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“copa 2”, La Bòbila?

SNU-d1

PE masies A19

SNU – d1

Mas d e le s Garses
(Altem)
Mas Canyet
Molí de la Torre
Molí d’en Grau
Mas Roura ?
Mas Mollet ?
Can Crusques
Mas d’en Sala
L’Oliva
Mas de la Rosaleda
Mas d’en Plaja
Mas Garriga
Mas de la Gruta

SNU-d1?

PE masies A20

SNU – d2

SNU-d1?
SNU-d1
SNU-d1
SNU-d1
SNU-d1
SNU-d1
SNU-d1

PE masies A21
PE masies B01
PE masies B02

SNU – d2
SNU – d2
SNU – d1

SNU-d1
SNU-d1
SNU-d1
SNU-d1

Afectat polígon
Afectat polígon
Afectat polígon
Afectat polígon

zona d ’influència
de carreteres

El Far és un municipi amb una gran reserva per a una zona logística.
Vilamalla. Entre autopista AP-7, N-2a i C-31

(direcció V erges). Travessen aquesta

zona la línia del TAV, l’enllaç entre el ferrocarril convencional i el TAV i la M.A.T.
Mas
Mas de les
Figueres
Mas d’en Cols
Pont del Príncep
Mas Pireta
Mas Costa
Mas del Mig

Classificació
sòl 1983
SNU-d1

Altres
proteccions
PE Masies 04

SUNP - cm 4
SUNP – cm 4
i cm 5
SNU – d1
SNU – d1
SUNP - cm 3

Afectat polígon

Planejament
2014

Situació 2014

Santa Llogaia d’Àlguema. Entre a utopista AP-7 i N-2a. Travessen aquesta zona la
línia del TAV, l’enllaç entre el ferrocarril convencional i el TAV i la M.A.T.
Mas
El Molí
Pont del Príncep

Classificació
sòl 1983
SNU-d1
SUNP – cs 3

Altres
proteccions

Planejament
2014

Situació 2014

Vilafant. Entre autopista AP-7 i Figu eres. Travessen aquesta zona la N- 260 (carretera
d’Olot) i la línia del TAV i està previst que hi passi el perllongament de la C-31.
Mas
Mas Bonet
Mas Vermell
Mas Palol
Mas Ferriol
Mas Fonso
Mas Torras
Can Tura

Classificació
sòl 1983
SNU-d1
SNU-d1
SNU-d1
SUNP – cv 4
SUNP – cf 4
SUNP – cv 4
SUNP – cv 4

Altres
proteccions

Planejament
2014

Situació 2014

15

5. CONCLUSIONS INICIALS
En aquesta primera anàlisi

d’aquesta qüest ió es pode n senyalar els següe

nts

aspectes:
- A Figueres no s’han conservat masos a l’interior de la trama urbana, a excepció del
Mas Torrent, situat en una àrea d’horts que s’ha conservat fins fa poc.
- El 1983, quan es va redactar el

PGOU, els masos no eren una qüestió qu

e

importés gaire. Molts d’ells no apareixen en els plànols. Quan es compara aquest
document amb altres de posteriors apareix en canvis de n om inexplicats i dubtes
entre utilitzar el “mas...” o “can...”. No hi ha precisió en la toponímia.
- A Vilatenim, Palol i altre s nuclis sí que es troben masos o cases dels segles X VII i
XVIII però la gran majoria dels masos escampats per la plana són dels segles XIX i
XX. Alguns amb notable interès a rquitectònic i d’a ltres n o. També hi ha moltes
cases de la segona meitat del segle XX,

moltes d’elles cases de pagès i ben

interessants, que podrien constituir una versió contemporània del mas.
- Els Plans E specials de les Masies has suposat una bona e ina per con èixer el que
hi ha al sòl r ústic però es constaten algunes mancances: només es cataloguen els
masos i ca ses que h i ha al SNU, n o pas e ls que encara h i ha en sòls destinat s a
ser urbanitzats; tampoc no s’esmenten els masos que h

i ha dins les trames

urbanes, dins dels nuclis o a les sev es perifèries; són un inst rument urbanístic que
12 anys després de la seva creació encara no està prou instaurat arreu (3 casos
dels 8 analitzats).
- Els PE del Patrimoni, com el de Figueres, l’ún ic que s’ha aprovat fins ara, o els
precatàlegs o catàlegs que apareixen als PGOU o POUMS solen ser molt minsos i
recullen molt pocs masos.
- Des del 19 83 s’han a nat classificant pol ígons industr ials sense imp ortar què hi
hagués a dins. Tanmateix podem veure diferen ts maneres de fer. El mas Serra, en
un dels polígons figuerencs, va ser enderrocat sense més als anys 8
Garrida, situat al cost at del mateix polígon va quedar allà, posat d

0. El mas
e qualsevol

manera, “contra les nau s industrials”. Can Co ma de Dalt, a Sant Jaume de Llierca
s’ha enderrocat el 201 4 amb polèmica. I Can Ferriol, a P ont de Molins, es prev eu
que es converteixi en un equipament. Les infraestructures s’han fet passar sense
enderrocar gaire res però sí amb àmplies zones d’afectacions. I tant polígons, com
sobretot, le s infraestru ctures s’ha n col·lo cat de qualsev ol manera en el territ ori,
deixant els masos molt mal col·locats. El veïnat del Pont de l Príncep possiblement
és l’exemple més paradigmàtic d’aquesta manera de fer.
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