
Que veure a Masdenverge 
 

Mas de Sant Pau, o Mas d'en Tosques 
Edifici aïllat situat a la vora dreta del barranc de la Galera, de planta 
rectangular, amb cossos adossats (capella i corral). A la planta baixa 
s'observen diverses portes, dues d'arc de mig punt amb carreus de pedra 
grans i ben escairats a mode de dovelles, i una altra que sembla posterior, 
d'arc rebaixat amb dovelles de rajols i muntants de carreus de pedra. Al primer 
pis hi ha tot un seguit de finestres d'arc rebaixat, amb muntants i llinda de 
pedra. A les golfes també hi ha finestres en un ordre simètric respecte a les 
inferiors, petites, d'arc rebaixat, amb muntants i llindes de rajol a mode de 
dovelles adossada hi ha la capella, de dos pisos, amb teulada a una vessant i una porta d'accés. Al costat 
d'aquest cos hi ha un altre adossat, de planta baixa i amb teulada a una vessant però amb la inclinació en 
sentit contrari. Al davant hi ha unes piques de pedra, comunicades per canals retallats a la pedra que eren 
els rentadors. 
El Mas d'en Tosques o de Sant Pau fou comprat per l'abat de Benifassà, Bernardo Llorens, al seu beneficiat, 
Mn. Pedro Vidal. Era censatària en benefici de Santa Marta de l'hospital de Santa Maria de la Seu de 
Tortosa. L'escriptura pública va ser feta per Jaime Serra, notari de Tortosa, el dia 30 de maig de 1463.  
 

Pou 
Pou situat als afores de la població. De secció circular format per dos 
nivells, el primer sota terra i el segon sobre el seu nivell. El primer nivell 
està fet amb reble, de pedres mitjanes, irregulars. El segon nivell a 
l'interior és rectangular amb dos grans carreus de pedra. L'exterior és una 
estructura semicònica amb una obertura rectangular vertical, amb petites 
lloses planes verticals com a rebranca. La part superior ha estat refeta. A 
l'interior, a l'alçada de l'obertura, hi ha una pica triangular de pedra picada 
que canalitza l'aigua cap a l'exterior per un canalet de ferro, que cau dins 
un abeurador de pedra picada. Tot el conjunt està emblanquinat.  
Aquest pou fou emprat per abeurar el ramat i per a la població. Actualment 
al seu voltant hi ha una plaça. Al fer les obres de cimentació es va aixecar el nivell del terra i la part inferior 
del pou i l'abeurador va quedar tapada. Per les seves característiques constructives és difícil de datar. Es 
deixà d'usar arran de la canalització de les aigües per a ús corrent a les cases del poble, fet que succeí el 
1954, inaugurant-la a les Festes Majors, el 14-19 d'agost de 1954. 
 

Molí de Rosquilles 
Casa cantonera situada al nucli de la vila, prop de l'església. De planta quadrada amb 
pati posterior. Té planta baixa, pis i golfes. A la planta baixa presenta porta central 
d'arc de mig punt, de fusta, amb carreus de pedra als muntants i llinda. Al primer pis hi 
ha un balcó i una petita finestra. Les finestres són fetes amb muntants i llinda de totxos 
a mode de dovelles. Golfes amb obertures quadrades tapades amb totxos. Teulada a 
doble vessant de teula àrab i petita cornisa amb canalera. 
Molí situat a la part més antiga del poble, al cim del turó, molt a prop de l'església. 
Aquest edifici era un molí de sang, amb premsa de giny. Actualment està abandonat 
perquè el seu propietari no viu al poble. 
 



 

 


