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1 – Església de Sant Joan de Bellcaire 
Emplaçada sobre un indret on s’han localitzat vestigis 
d’època romana, l’església s’esmenta per primer cop en una 
butlla papal de Silvestre II de l’any 1002, on es confirma com 
a possessió de la seu  de Girona. Va ser l’església parroquial 
de la població probablement fins el s. XVII o XVIII, quan va 
passar a exercir aquesta funció la sala major del castell palau 
de Bellcaire, i l’antic edifici esdevenia la capella del cementiri.  
 
2 – Cases del carrer Sant Joan 
Al carrer que envolta el castell per la part nord hi ha diverses 
cases que conserven les seves façanes del segle XVI. 
Destaquen especialment les dels números 6 i 9, totes dues 
amb portal adovellat i finestres de llinda recta motllurada, 
amb ampit i guardapols. En una d'elles hi podem llegir una 
inscripció en llatí i l'any d'execució, 1561. També podem 
veure en una altra casa una finestra d'arc conopial de tradició gòtica, amb uns 
inhabituals relleus esculpits sota l'ampit. 
 
3 – Castell de Bellcaire 
El Castell-Palau de Bellcaire o Castell Palau Comtal fou 
edificat a finals del segle XIII i actualment és al nucli de la 
població de Bellcaire d’Empordà. Documentat a l’any 1289, 
fou construït com a defensa en motiu de les lluites i 
discòrdies entre el comte d’Empúries Ponç V i el rei Jaume 
II, que al seu torn feu construir el veí castell de Torroella i el 
d’Albons. Les guerres dels segles XV i XVI li van comportar nombrosos 
desperfectes. 
 
4 – Capella del castell 
Al costat est del castell sobresurt l'absis poligonal de la 
primitiva església del castell-palau, possiblement dedicada a 
Santa Maria. 
És un edifici d'una sola nau coberta amb volta seguida de 
canó apuntat, capçada per absis poligonal de cinc panys. 
La porta principal d'accés (n'hi ha dues més, una a cada mur 
lateral), des del pati, té tres arcs en degradació. 
A l'interior hi ha indicis de sepultures. 
Com tot el castell, hem de considerar aquesta església obra dels segles XIII i XIV. 
 
5 – Carrer Major 
El carrer Major, que neix a la plaça on hi ha el Castell, és l'eix 
vertebrador del poble des del segle XVI. Ha mantingut 
l'estructura d'aquella època i moltes façanes es conserven 
gairebé tal com eren. Podem veure diversos portals i 
finestres d'època renaixentista, algunes força treballades, 
com la de Can Camps o la del número 8, gairebé idèntiques. 
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6 – Casa del carrer Major, 8 
Casal de tres plantes del qual es conserven els elements de 
la crugia central, ben identificables a la façana. Destaquen 
les obertures formant l'eix vertical de la dita crugia. 
Portalada d'arc de mig punt i de gran dovellatge; relleu 
heràldic esculpit a la clau; finestral del primer pis amb 
prominent motlluratge i les dues mènsules laterals 
decorades amb petits caps humans i rosetes en relleu.  
 
7 – Can Camps 
A la vila de Bellcaire hi veiem nombroses façanes del s. XVI 
amb obertures que presenten decoració renaixentista, 
semblants a la de Can Camps. Fan pensar en la molt 
probable actuació d'un grup reduït -o d'una nissaga- de 
mestres de cases en aquesta rodalia, ja que el mateix tipus 
de casals i decoració els troben també als pobles veïns 
d'Albons, Tor i Viladamat.  
 
8 – Mas d'en Quintana (Ca la Pepeta) 
El mas anomenat ca la Pepeta està format per diferents 
cossos que conformen una planta rectangular. El cos 
principal, reforçat amb dos contraforts atalussats, conserva 
un portal adovellat i al seu damunt un finestral renaixentista 
amb llinda i brancals motllurats, ampit sobresortit i 
guardapols. A la sobrellinda hi ha una inscripció en llatí: 
"Cum vederis nudum operi eum" que vol dir "Quan vegis al nu, cobreix-lo". 
 
9 – Can Sadurní 
L'element més curiós és la llinda de la porta principal, datada 
l'any 1823, on hi ha escrits uns consells destinats als 
successors del propietari (i a qui vulgui mirar i valer-se'n) el 
qual explica els enganys que ha sofert i aconsella que si fas 
fermança (aval o garantia) a ningú, mira que pagaràs tu. 
 
10 – Safareig, Molí i Rec del Molí 
El Rec del Molí recorre els termes municipals de Colomers, 
Jafre, Verges, la Tallada d’Empordà, Bellcaire d’Empordà i 
l’Escala (Alt i Baix Empordà).  
El safareig d'uns 15 m de llargada per 2 m d'ample que, 
aprofitant la bassa i el rec, es troba adossat a l'edifici del 
molí, cobert per una volta amb encanyissat. Una gran volta 
cobreix el safareig. 
Safareig públic que va ser utilitzat fins als anys seixanta del 
segle XX. Actualment resta en desús i abandonat. 
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11 – Torre Forçosa 
Té l’origen en una torre de defensa d’origen medieval 
coneguda com a Torre Maquet, situada en un indret 
estratègic, al costat de l’antic camí que unia l’Escala i 
Bellcaire d’Empordà. Posteriorment, a partir del segle XV, 
s’hi van construir noves dependències annexes fins arribar a 
configurar el mas actual. Propietat del marquesos de Ciutadilla, va ser adquirida 
l’any 1697 per la família Alós, marquesos de Dou. 
 
Documentació: http://www.bellcaire.cat/; https://www.poblesdecatalunya.cat/; https://ca.wikipedia.org/; 
http://invarquit.cultura.gencat.cat/; https://www.catalunyamedieval.es/; https://www.facebook.com/; https://www.rutadelter.cat/; 
http://ca.wikipedia.org i d'altres webs i blocs d'accés públic. 
 
 
Enllaç mapa punts d’interès: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1T71Ljvs-GejxD0oLHJNF_KO-B6Arn__v&usp=sharing 
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