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1 - Església Sant Vicenç de Maià de Montcal 
Edifici L'església de "Sancti Vicencii in villa Maliano" s'esmenta l'any 
978, en la donació feta pel comte Miró Bonfill al monestir de Sant Pere 
de Besalú. El topònim del lloc, al llarg del segle XI, ve documentat com 
a "Maliano" (1011) o "Malano" (1027), però de l'església no torna a 
haver-hi referències fins al 1175, citada com a "Sancti Vicencio de 
Maiano" en el testament d'Hug, vescomte de Bas, el qual llegà deu sous 
a l'esmentada parròquia. El 1362 surt com a "Santi Vicenccii de 
Mayano", denominació que apareix ja igualment escrita en la centúria anterior. 
Les visites parroquials dels anys 1851 i 1858 fan constar el bon estat de la parròquia, això 
reflecteix l'ús constant que s'ha fet d'ella. 
 

2 - Antic forn de calç 
Tot el terme de Maià ha estat lligat al treball de la calç, ja sigui en les 
pedreres o en forns on es preparaven materials per la construcció. 
Tant la cuita de calç com els treballs que se’n deriven eren a l’Alta 
Garrotxa activitats complementàries a les tasques agrícoles i a altres 
treballs temporals, sovint de caràcter estacional. Aportaven a les 
persones que hi treballaven uns ingressos familiars afegits, necessaris 
en un context d’una economia agrícola, accentuada durant la 
postguerra. Per motius bàsicament de rendibilitat econòmica, sovint relacionats amb els costos 
del transport més que no els de la mateixa producció, les activitats extractives a l’Alta Garrotxa 
van quedar en un segon pla a finals dels anys cinquanta del segle XX. Fou llavors quan el treball 
de la calç es va tornar en un treball industrialitzat i específic amb la creació de diverses 
empreses dedicades a la seva explotació com a forma de treball principal. Actualment continua, 
ja de manera industrial, l’explotació de pedreres de calcària. 
 

3 - Església i antic monestir de Santa Maria de Jonqueres / 
Santa Magdalena de Maià 
Actualment se la coneix amb el nom de Santa Magdalena de Maià, però 
antigament fou l’església del priorat de Santa Maria de Jonqueres. Es 
troba documentat al segle XIII, malgrat que és anterior a aquesta data. 
El lloc de Jonqueres sí que el trobem documentat ja a l’any 978. El 
priorat depenia del monestir de Santa Maria de Vallbona, al bisbat 
d’Elna. Del priorat només es conserven algunes dependències, 
convertides en mas, i l’església. Temple romànic del segle XII amb 
absis semicircular fortificat. L’edifici ha sofert moltes transformacions, es troba completament 
rehabilitat i és un dels més espectaculars de la Garrotxa, ja que la seva construcció, ens recorda 
més a una força que a una església. Davant mateix en queden encara les restes d’un possible 
poblat ibèric, que s’ha anat destruint al llarg dels segles. 
 

4 - Dosquers 
La rectoria està situada al davant l’església romànica 
de Sant Martí de Dosquers. Forma part del bonic 
conjunt del veïnat de Dosquers. Destaca el rellotge de 
sol de la seva façana. 
L’església és un temple romànic amb absis 
semicircular sobrealçat. A cada costat de la nau hi ha 
dues capelles. La capçalera va unida a la nau per un 
arc triomfal al mig de la qual es filtra la llum. Es troba 
en un paratge natural espectacular. És citada el 1278 
com a Sancti Martini de Duobus Cheriis. 
El castell de Dosquers ve citat l’any 1245 en el testament del bisbe de Girona Guillem de 
Cabanelles. Aquesta fortalesa fou de sempre senyal de la sobirania dels bisbes gironins. Va 
pertànyer a la Mitra de Girona fins ben avançat el segle XIX. 
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Creu del veïnat de Dosquers. Antiga creu del terme de Dosquers, que es troba just a l’entrada 
del paratge. 
 
 

5 - Pont romànic 
Pont romànic de l’època Baix Medieval. Tot i que es troba en una 
propietat privada, s’hi pot accedir i el propietari es cuida del seu 
manteniment. Es troba en perfecte estat de conservació. És l’antic pont 
que menava de Maià a Dosquers. 
El camí que passa per sobre el pont encara ara és d’ús públic i serveix 
per comunicar el nucli de Dosquers amb el de Maià de Montcal. El pont 
està situat dins un entorn natural privilegiat, al costat de la font de can 
Riera i a uns 300 metres del Mas Riera de Dosquers. El mas, que està documentat al segle XV, 
és molt més antic i la seva ubicació podria estar relacionada amb el pont. 
 

6 - Capella de Sant Prim i Sant Felicià 
Segons la llegenda i la tradició pietosa dels habitants, quan les relíquies dels 
Sants Prim i Felicià eren portades al Monestir de Sant Pere de Besalú, els 
portadors abans de seguir amb la caminada s’aturaren a reposar. Fou llavors 
quan va començar a brollar l’abundosa font que els va donar l’aigua per fer el 
camí fins a la capital comtal. Des d’aleshores el pou mai ha mancat a l’interior 
de la capella per tal de recordar aquell prodigi ocorregut. És d’una sola nau i 
absis semicircular. L’accés es realitza per la façana de llevant, gràcies a una 
porta d’arcs de mig punt, en degradació. Al damunt d’ella un ull de bou 
il·lumina l’interior de la nau. Aquesta façana està coronada per un petit 
campanar d’espadanya, amb un sol ull, fet de rajols. A l’interior hi ha un altar 
fet de guix estuc i el pou que recorda el trasllat de les relíquies dels Sants titulars i un cor. 
Temple del segle XVII restaurat modernament.  
 

7 - Mas Traver 
Gran casal senyorial, situat a la plana de Maià de Montcal. És de planta 
rectangular i amplis teulats a quatre aigües. Els ràfecs estan adornats 
amb franges que reprodueixen motius geomètrics pintats de blanc i 
vermell. La façana principal mira a tramuntana i s'hi destaquen els 
baixos, la planta i el pis. Les obertures són d'arc rebaixat o allindades i 
a les golfes s'obren finestres ovals. A migdia, disposa de subterrani i es 
remarca l'àmplia eixida a nivell de planta noble. El Mas Llorenç de Can 
Traver va ésser bastit amb carreus ben tallats, destacant els que emmarquen les obertures i 
formen els cantoners. El mobiliari interior, malgrat que no correspon a l'original del mas, és del 
segle XVIII. També es conserva la biblioteca i cambres amb alcovats i llits de tradició olotina, a 
més d'una capella particular dedicada a Sant Miquel Arcàngel 
 
 
Llocs visitats: 
http://www.argelaguer.cat/; http://lagarrotxa.net/; http://inventaripatrimoni.garrotxa.cat/; http://calaix.gencat.cat/; 
https://ca.wikipedia.org/;  

 
 
Enllaç mapa punts d’interès: 
https://drive.google.com/open?id=17HOd-bMmeB5U5NEmqom046Z4v97U9FuF&usp=sharing 
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