Què fer a Llanars
1 – Església parroquial de Sant Esteve
Es tracta d'un edifici d'estil romànic que data del segle XII. Té una nau
única amb dues capelles d'època posterior que li donen forma de planta
de creu llatina. La coberta és una volta d'arc apuntat rebaixat amb dos
arcs torals i l'absis semicircular descentrat és situat al costat nord-est
de la nau. Hi ha dues finestres a cada costat de l'església i tres a
l'absis. El cos sud on se situa el baptisteri està cobert amb cúpula
circular amb un llanternó a la part central. La capella del costat nord
està coberta amb cúpula semicircular. Posteriorment al costat sud, en l'angle que forma el
creuer s'hi afegeix un cos de planta quadrada destinat a sagristia, que distorsiona el plant de
creu llatina.
A l’interior de l’església parroquial hom pot contemplar un frontal d’altar; és l’única peça
artística d’època romànica de la comarca del Ripollès que es conserva al seu lloc originari, data
de la segona meitat del segle XII.

1 – La Rectoria
L’edifici de la Rectoria, construït a la primera meitat del segle XIX, es
coneixia aleshores com a “Casa Reliqué”. Pel llibre de comptes del culte
i obra de l’Església parroquial, se sap que la Rectoria es va llogar a un
particular l’any 1882, però segurament també es feia amb anterioritat.
El mateix llibre ens permet saber que els anys 1889-1890 es van fer
obres a la teulada. Així, el juliol de 1890 es van comprar 500 maons a
Damià Costa per 16,50 pessetes. Un cop fetes les millores, l’edifici
deixà de llogar-se l’any 1893. A partir d’aquell moment serví únicament com a Rectoria. El 1902
es van fer obres d’arranjament a la Rectoria i a l’Església, les quals van tenir un cost de 27
pessetes.

– Ponts de Llanars
2 - El Pont de Llanars és una

obra popular
inventariada. Sobre el Riberal de Faitus, afluent
del Ter. És un antic pont de pedra d'un sòl arc.
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- El Pont d'Espinauga és una obra popular
inventariada. És un pont de pedra d'un arc, amb
baranes i pla. Va ser reconstruït. És sobre el riu
Ter.

4 – Central Elèctrica Bassols
La central elèctrica Bassols està situada en el marge dret del riu Ter, en
els prats que es formen entre aquest i els boscos. És un conjunt de tres
edificis de la tipologia normal en aquestes edificacions, murs de pedra i
grans finestres d'arcs. L'aigua la pren, part de la sobrera de la central
elèctrica Brutau de Vilallonga, i part de la riera d'Abella. El salt de
l'aigua és d'uns 75mts, i la potència d'uns 500Kw.
La central comença a funcionar en el 1935, essent la primera indústria
que s'instal·là en el terme de Llanars. Encara substitueix com a
empresa privada, sense ser absorbida per les grans indústries, com FECSA o ENHER. La
gerència encara la porta la família Bassols Feliu, d'Olot.

5 – Veïnat d’Espinalba o Espinauga
També anomenat Espinauga. Les cases no constitueixen cap nucli
agrupat i estan disperses. A diferència del que succeeix a Feitús, els
immobles són de dimensions considerables i estan ben condicionats; hi
ha un edifici destinat a habitatge, format de planta baixa i primer pis, i
a una certa distància les quadres i corrals per a la cria de bestiar.
Destacar l’existència d’un pilar fet amb pedres, conegut com l’Ascensió,
i l’oratori de Sant Isidre.

També cal fer esment dels búnquers que el Batallón de Trabajadores núm. 42 va construir a la
baga d’Espinalba entre els anys 1941 i 1942.

6 – Veïnat de Feitús o Faitús
Els primers testimonis escrits del nom Feitús es troben en un document
de l’any 1249 i en un pergamí de 1563. Les cases que actualment
integren aquest barri són: can Valent, la Masó, cal Ros, la cabanya de
Ca la Miquela, el Griu, cal Mundo, ca la Miquela, can Fresqüelo,
Casassola, can Víctor, ca l’Anna, can Perot, can Barnoia, Escardenya, el
Salvador, ca la Bessona, el Rodà, el Massuc, can Tomàs, can Torrents i
el Fort. Les cases de pagès són de petites dimensions; consten de
planta baixa, on hi ha les quadres, i de primer pis, destinat a habitatge.
Abans d’arribar a Feitús, a peu de carretera, hom troba l’oratori de Sant Pere, situat al paratge
anomenat el Puig; l’any 1949 es va procedir a la seva reconstrucció.

Informació extreta de:
http://www.llanars.cat/; http://invarquit.cultura.gencat.cat/; http://ca.wikipedia.org;

Enllaç mapa punts d’interès:
https://drive.google.com/open?id=13zjhtRkO7H5XKYpWkeG8y0h-9P0&usp=sharing

