Què fer a Molló
1 – Sant Sebastià de Molló
La Sant Sebastià és una església parroquial que se situa al nucli de Molló. L'any
2014, sobre una pedra ja existint al davant de l'església, va afegir-se una
estela a la memòria del mossèn Josep Riera i Justó mort el mateix any a l'edat
de 82 anys (1932-2014), que va ésser rector de Molló durant més de 40 anys.
Aquesta església va ser erigida a Sant Sebastià per haver salvat Molló de la
pesta que va assolar Europa a l'Edat Mitjana. Es conserven els Goigs de Sant
Sebastià de Molló, i avui dia, encara se celebra una missa-novena durant 9 dies
abans de la festivitat del Sant (20 de gener) on la gent del poble els canta.

2 – Santa Cecília de Molló
La parròquia de Molló o "Mollione" surt documentada l'any 936 i és una
notable mostra del romànic pirinenc. Pertanyia inicialment a la diòcesi
de Girona i era de domini comtal. Ja entrat el segle XI es va començar a
aixecar un nou campanar, la base del qual fou aprofitada en construir
l'església actual, avançat el segle XII. L'any 1141, el monestir de Ripoll
que ja tenia dominis en el lloc, va obtenir la possessió total del terme, i
a partir del 1144 la possessió de la parròquia i dels seus drets per
cessió del bisbe de Girona. Aquesta possessió fou confirmada al monestir de Santa maria de
Ripoll per una butlla del papa Alexandre III, del 1167. Pocs anys després es devia començar la
construcció de l'església actual. Des del 1952, ha estat objecte d'obres de neteja exterior, i se li
han construït uns murs de contenció als sectors meridional i de llevant.

3 – Font i Safareig de la Font Vella
Font amb un abundant cabal ja que a més te dos raigs fantàstics.
Està situada al carrer del mateix nom que la font aprop del centre del
poble de Molló..

– Ponts de Molló
5 - El pont del Molí Fumat

és una obra
inventariada. És un pont fet tot de pedra,
amb una sola obertura d'arc de catenària i té
baranes, també de pedra. Es troba a l'antic
camí que portava al molí, sobre el Ritort,
afluent esquerre del Ter.

4 -

El Pont del Coronel o de Can Plaga és
una obra inventariada de Molló. És un pont
d'un sol arc, fet de pedra, amb part superior
plana. Es troba sobre el riu Ritort, afluent
esquerre del Ter. Forma un conjunt amb la vella casa del molí de Can Plaga.

6 - El Pont d'Espinavell o de Sant Benet és una obra inventariada. És una obra popular
construïda el segle XX sota el nucli d'Espinavell. Aquest pont és d'una sola obertura recte,
modificat i engrandit en dues ocasions. Es troba sobre el riu Ritort, afluent dret del Ter.
7 – Mare de Déu de les Neus de Molló
També Es tracta d'una església amb planta de creu llatina, amb capelles
laterals i absis semicircular en la part central de la nau. Hi ha un arc en
el que descansen els cabirons de la teulada, formada per bigues de
fusta i teules àrabs, de tipologia a dues vessants.
Té adossat un campanar quadrat amb grans obertures per les
campanes i teulada a quatre vessants. Hi queden restes d'una esfera de
rellotge, la maquinària del qual ha desaparegut. La façana és
arrebossada i sobre la part dreta hi ha una meridiana solar.
L'interior ha estat molt transformat recentment per una dissortada restauració.

Informació extreta de:
https://www.mollo.cat/; http://invarquit.cultura.gencat.cat/; http://ca.wikipedia.org;
Enllaç mapa punts d’interès:
https://drive.google.com/open?id=1UkZuH5lv_SbnpBunLrBndlVhYzs&usp=sharing

