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1 - Capella de l'Anunciació i Casal de Falgars  
Capella de planta rectangular bastida a pocs metres del gran Casal 
de Falgars. Amb un petit porxo d’arc de mig punt. 
La casa es troba al mig de la muntanya a 850 metres d’altitud, en el 
camí que puja a la Mare de Déu del Mont. A pocs metres hi ha la 
capella de l’Anunciació. 
L’origen dels Falgars o Falgàs es remunta als començaments del 
segle XIII, i des d’aleshores sempre ha estat de la mateixa família. A 
l’any 1209 un Falgàs obtingué una peça de terra concedida en franc 
alou pel monestir de Sant Pere de Besalú, i a partir d’aquí el patrimoni s’ha anat ampliant i 
renovant. Els Falgàs foren uns pagesos de remença que prosperaren ràpidament i foren 
ennoblits pel rei Ferran el Catòlic arran de la sentència de Guadalupe. Es troba situada en 
un indret privilegiat, molt a prop hi trobem també la torre de guaita romana de Falgars.  
 

2 - El Noguer de Segueró 
La pairalia del Noguer de Segueró és una gran mansió de senyors 
rurals ubicada en els primers estreps de la serra de la Mare de Déu 
del Mont. La façana principal està orientada a migdia. Disposa de 
planta baixa, primer pis amb una àmplia terrassa i quatre balcons 
que hi donen accés, segon pis amb quatre obertures i golfes, amb 
les finestres ovalades. Està decorada amb esgrafiats, destacant-ne 
el rellotge de sol. A les façanes nord i sud hi ha un cos amb teulat a 
dues aigües que disposen de baixos, pis i golfes. Pel costat de tramuntana són apreciables 
diverses espieres i una garita de guàrdia. 
A la porta de llevant hi ha l'escut dels Noguer en relleu i a la porta de tramuntana hi ha la 
inscripció "FELICIA 1631 NOGUER". Totes les obertures de la pairalia es troben 
emmarcades per carreus molt ben tallats, així com les cantoneres. 
 

3 - Santa Maria de Segueró 
L’Església de Segueró ja apareix documentada a principis del segle 
XI, en un document de l’any 1001.  
L’església té una sola nau, capçalada a l’est per un absis 
semicircular. En el segle XV es va sobrealçar el temple, doblant 
l’alçada de l’edifici. Posteriorment també es va remodelar tot 
l’interior i se li van afegir altres dependències. 
La porta encara conserva el forrellat i els tiradors de tradició 
romànica. 
Corona la façana un campanar de torre, que va substituir a un de 
cadireta.  
En l’interior del temple es venera una bella imatge gòtica de la Verge 
Maria amb el Nen, policromada i tallada en alabastre en el segle XIV. 
La Mare de Déu asseguda i té al nen assegut a la seva falda. 
 

4 - Castell de Segueró 
Més que un castell és una casa forta, de planta rectangular, 
enganxada a la masia de Can Duran. El conjunt de construccions 
conformen un pati quadrangular obert per la banda de llevant. La 
part més antiga correspon a l'angle nord-est que en origen seria una 
casa torre de 5,05 metres d'amplada i 5,25 metres de longitud i de 
dos pisos. La paret de migjorn fa 75 cm de gruix i la de ponent 95 
cm. La teulada és a un vessant amb el carener paral·lel a la façana 
principal que s'obre al pati. A l'interior hi ha una arcada que es va fer en època gòtica i 
separa el nivell inferior, d'uns 4,20 m d'alçada, del superior, de 3,20 a 4,70 m d'alçada. 
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5 - Sant Feliu de Beuda 
Situada al centre del petit nucli urbà de Beuda trobem aquesta 
l’església parroquial de Sant Feliu. Ja a l’any 922 apareix citat el lloc 
de Beuda, però no serà fins l’any 1004 que tenim notícies del 
temple. Es tracta de l’acta d’un judici en que el bisbe Ot de Girona 
reclamava la possessió del temple al comte de Besalú, Bernat de 
Tallaferro, el qual després d’examinar el cas, la cedí al bisbat. 
El temple té planta basilical amb tres naus, que es fan més estretes 
als peus de les naus, especialment la del costat de tramuntana. La 
nau central, més alta que les altres dues, està coberta amb volta de 
canó, mentre que les laterals tenen voltes de quart de cercle. Tres 
arcs de mig punt recolzats en grans pilars rectangulars flanquegen  
la nau central, separant-la així de les laterals. Totes tres naus es troben amb un fris de 
dents de serra. 
 

6 - Castell Nou de Beuda del Pla 
Construcció del segle XV bastida sobre un edifici més antic. Està 
format per tres cossos de diferent alçada. El cos principal és de 
planta rectangular i teulat a dues aigües amb els vessants vers les 
façanes principals. La porta principal és d'arc de mig punt adovellat i 
la resta d'obertures tenen la llinda i els brancals realitzades amb 
carreus ben tallats mentre que la resta dels murs es realitzaren en 
pedra poc desbastada. Algunes de les finestres tenen decoració 
gòtica amb un arc conopial calat esculpit a la llinda i figures animals 
a les impostes. A la part superior són visibles els antics merlets tapiats per fer unes golfes. 
A la façana l'homenatge, que disposa de planta baixa, amb el mur atalussat, i tres pisos 
superiors. Una de les finestres del segon pis té dos arquets trilobats sense la columna 
central. Després de les restauracions es substituí el teulat a dues aigües per un de pla amb 
merlets. Es pot afirmar que aquesta és la part antiga del castell.  
 

7 - Sant sepulcre de Palera 
El priorat benedictí va ser consagrat pel bisbe de Girona Berenguer 
Guifré l'any 1085, amb l'assistència dels també bisbes de Barcelona, 
Carcassona, Albi i Elna. L'any 1107 va passar a dependre del 
monestir de Santa Maria de la Grassa, fins a mitjan segle XVI. A 
partir de llavors, va comptar amb priors de monestirs com el de 
Besalú, Banyoles i Ripoll. Es va constituir com un gran centre de 
pelegrinatge, ja que es podien aconseguir indulgències com les que 
s'obtenien per visitar Terra Santa. La introducció de la devoció de Sant Domènec, que tenia 
dedicat ja un altar a l'església en el segle XVI, feu que fos conegut com a Sant Domènec de 
Palera. En 1936 el temple fou profanat i desaparegueren diverses figures i parts de 
retaules. 
 

8 - Santa Maria de Palera 
Prop del monestir del Sant Sepulcre de Palera podem trobar aquest 
petit temple del segle XI, documentat com a parròquia per primera 
vegada en 1085, en l’acta de consagració del monestir. 
Disposa d’una única nau amb coberta de canó reforçada per dos arcs 
torals.  
Sota la finestra, es troba una rèplica de la Mare de Déu de palera, 
conservada en el Museu d’Art de Girona. Es tracta d’una imatge de la Verge amb el nen a la 
falda, tallada a principis del segle XV. 
El campanar de torre està construït sobre un previ de cadireta. A l’interior es conserva una 
pica baptismal de finals del segle XI o principis del segle XII, d’una extremada senzillesa. 
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9 - Sant Pere de Lligordà 
Al costat de la carretera que comunica Besalú amb Beuda podem 
trobar aquest temple dels segle XII, si bé des de finals del segle X es 
té constància de l’existència d’aquest lloc. La primera referència 
documentada del temple data de l’any 1079, en que  Uralard, 
vescomte de Bas i la seva esposa Ermessenda van donar al monestir 
de Sant Victor de Marsella l’església de Sant joan les Fonts, per a 
que hi fundessin un cenobi benedicti, entre les que es trobava 
l’església de Sant Pere de Lligordà. 
 

10 - Sant Miquel de Coma-de-roure 
A l’extrem nord-oest del terme de Beuda i abans d’arribar a Espinau, 
en un petit. Coll trobem l’ermita de Sant Miquel de Coma-de-Roure, 
dotada en el segle XVII-XVIII i bastida probablement a sobre d’una 
d’anterior, esmentada del segle XIII amb el nom de Sant Miquel de 
Sarrugada. 
És una bona caminada, però apta només per a persones que estiguin 
una mica acostumades a fer excursions. Si es vol visitar el indret, però sense haver de 
caminar, sempre queda el recurs de pujar-hi en cotxe (millor en un tot terreny) des de 
Sales de Llierca (per Can Cervosa del Pla, casa també coneguda per Can Morros). 
 
Llocs visitats: 
http://www.beuda.cat; http://inventaripatrimoni.garrotxa.cat/; https://ca.wikipedia.org/; i altres webs i blogs d’us públic. 
 
 

 
Enllaç mapa punts d’interès: 
https://drive.google.com/open?id=1zLKYxnEk5NSAxdoVCYZRLPWXU2ONxlLf&usp=sharing 
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