Què fer a Albons
1 – Castell d'Albons
És un castell termenat documentat el 1170. El castell també
se cita en documents del segle XIII, quan la família Des
Torrent el tenia en feu dels senyors de Torroella, encara
formant part del comtat d'Empúries. El 1272 el vescomte
Dalmau VI de Rocabertí permutà Albons i Torroella per altres
castells amb l'infant Pere, d'aquesta manera el lloc passà a
la corona. Durant la dècada de 1980 fou rehabilitat i convertit en diversos
habitatges.
(Plaça Major)

2 – Església de Sant Cugat d'Albons
La eccelesia de Albornis s'esmenta a les "Rationes
Decimarium" dels anys 1279 i 1280. També s'anomenen ecclesia santcti Cucuphatis de Albornis o Alburnis- als
nomenclàtors d'esglésies de la diòcesi de Girona de finals
dels segle XIV. (Plaça Major)

3 – Can Negre
Casal de planta rectangular, cobert amb teulada a dues
aigües, obert a la plaça Major amb un gran portal adovellat i
diverses finestres emmarcades amb carreus de pedra be
tallada i motllurada. Va ser construïda al segle XVI i
reformada al XVIII, segons es desprèn de la inscripció que
es pot llegir a una llinda (1774). Segons indica el Catàleg del
Patrimoni del municipi, la planta Baixa està coberta per interessants voltes de
creueria sostingudes per un pilar central.
(Carrer Doctor Ramon Martí, 6)

4 – Torre de l'antiga Fortificació
Obra del segle XVI. Edifici militar. Torre de planta quadrada
de la muralla del castell d'Albons, únic vestigi actual d'aquest
recinte. En resta dempeus la meitat inferior, a ponent de la
Plaça Major de la vila. És construïda amb grans teules
devastades i carreus angulars, de calçària. A la planta baixa
hi ha restes d'espitlleres de gran alçada. Al nord-est hi ha la
unió amb un llenç del qual només queda l'arrencada, al lloc on possiblement hi
pogué haver un portal. Actualment la construcció forma part d'un habitatge.
(Carrer Doctor Ramon Martí, 2)

5 - Can Sunyer
Casa del segle XVI, de planta baixa pis, a la qual la reforma
de l'any 1964 li ha restat valor històric. Conserva intactes,
tanmateix, el portal adovellat, de mig punt, i el finestral
renaixentista, gairebé idèntic als d'altres cases d'Albons i
dels pobles veïns. Hi destaquen els detalls escultòrics de les
impostes i el motllurat dels brancals i la llinda.
(Carrer Balmes, 13)
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6 – Can Tell
Casal de planta baixa i pis, amb la teulada abocada a façana,
que conserva plenament l'estructura i els elements dl segle
XVI. Té un cos semicircular que sobresurt de la línia de
façana, a mode de torre. De les diverses finestres originals
en destaca una, amb els brancals i l'ampit motllurats i amb
les impostes decorades amb flors i caparrons, típicament de
la segona meitat del segle XVI.
(Carrer del Metge Josep M. Llach, 4)

7 – Can Coll
Casal construït l'any 1560, segons es desprèn de la inscripció
a la finestra principal. Originalment no tenia l'alçada actual.
Conserva de la construcció antiga el portal adovellat, una
finestra renaixentista, amb guardapols, brancals motllurats i
ampit sobresortit, i una finestra, retallada per sota, també
amb guardapols i amb uns relleus d'ocells i una roda de
carro. Ha estat restaurada modernament.
(Carrer Doctor Puig i Sais)

8 – Casa Massaguer
Edifici projectat a imatge d'una masia catalana, amb les
construccions auxiliars pròpies de l'activitat agrícola i una
extensa àrea de conreu. Masó, però, li va donar un caràcter
de casa d'estiueig, introduint-hi alguns elements comuns a
moltes de les seves obres en edificis rurals, com ara les
pèrgoles de l'accés.
(Ctra. Albons a Bellcaire GIV-6321)

9 – Creu de Terme

10 – Capella de Sant Grau
L'ermita o santuari conserva bona part la construcció d'època
romànica. L'església fou modificada, però al segle XVIII quan
es capgirà l'orientació del a nau.
La façana actual, datada el 1753 a la llinda de la portada, és
a llevant. Al primitiu frontis, a ponent, ara convertit en
capçalera, hi queda la porta romànica tapiada. L'aparell
romànic és visible també als murs laterals on a migdia hi resta una finestra
romànica de doble biaix, l'interior és cobert amb l'antiga volta apuntada, amb
cornisament. La imatge del patró , Guerau o Grau, és una talla barroca molt
restaurada.
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Documentació:
http://www.albons.cat/;
https://www.poblesdecatalunya.cat/;
http://invarquit.cultura.gencat.cat/;
https://www.pinterest.es/;
https://www.google.es/maps/;
http://ca.wikipedia.org i d'altres webs i blocs d'accés públic.

https://ca.wikipedia.org/;
http://www.ddgi.cat/;

Enllaç mapa punts d’interès: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1JG7jbkDe4cV12vxtip7Ue2uHl46SYm2x&usp=sharing
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