
        

                                      
 

 
11è cicle de sortides 

CONÈIXER EL PLA DE L’ESTANY 

 
 

Data   Diumenge 10 de novembre de 2013 

 

Hora   9,15 h 

 

Lloc de trobada Carrer Servites, de Banyoles (al costat de Correus) 

 

Organitza Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles i Centre Excursionista 

de Banyoles 

 

Col·labora Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany 

 

 

 

BRIOLF 

L’antic poble de Briolf era format per un conjunt de masies disseminades, agregat a 

Sant Miquel de Campmajor. Briolf és un nom d’origen germànic que apareix per primer 

cop l’any 979 en el testament del comte Miró de Besalú, que va cedir el lloc de Briolf 

(Villam Briulfo) al monestir de Sant Pere de Besalú. Més tard va ser propietat del 

monestir de Sant Esteve de Banyoles i posteriorment va passar a formar part del 

vescomtat d’Hostoles.  

 

Castell de Roca 

Masia situada al costat del riu Ser. Originàriament era una casa forta medieval (segles 

XIII-XV), amb moltes reformes posteriors. La façana principal, encarada a migdia, té 

una porta d’entrada d’arc de mig punt amb dovelles. A la primera planta hi ha una 

finestra geminada, amb relleus florals. Va pertànyer als cavallers de la nissaga dels 

Roca, documentats ja al segle XII. Durant molts anys s’ha dedicat a les activitats 

agrícoles. 



Ermita de la Mare de Déu de Loreto 

Petita església de gran simplicitat, d’una sola nau, capçalera rectangular, coberta a dues 

vessants i campanar d’espadanya. Els murs estan fets a base de pedra irregular unida 

amb abundant argamassa. La seva construcció, l’any 1904, va ser impulsada per Mn. 

Miquel Raset, que era rector de Briolf, per impulsar la devoció a la Mare de Déu de 

Loreto.  

 

Torre de Briolf 

Casa forta d’origen romànic (segles XI-XIII), de planta quadrada d’uns 5 m de costat i 

amb una alçada (actual) d’uns 8 m, que segurament hauria funcionat com un mas-torre. 

A la porta del mur de llevant hi ha una curiosa llinda triangular. L’indret és documentat 

al segle X com a propietat dels comtes de Besalú.  

 

Sant Esteve de Briolf 

Ermita de petites dimensions, dels segles XII-XIII. És d’una sola nau, amb volta de 

canó i absis semicircular. La porta d’entrada es troba a la façana del migdia. Sobre la 

coberta hi havia les dependències del rector. Al segle XIX s’hi van fer grans reformes: 

es va construir el campanar i l’altar, i es va decorar l’interior amb pintures. La porta  

conservava un baldó de ferro, de tradició romànica, acabat amb una figura zoomòrfica, 

que malauradament ha desaparegut. 

 

 

 

Planta de la torre de Briolf i de Sant Esteve de Briolf (J. Moner i J. Riera) 

 

Textos extrets de: 

Catalunya romànica. V. El Gironès, la Selva, el Pla de l’Estany. Barcelona, 1991 

El Patrimoni del Pla de l’Estany. Inventari històric i arquitectònic de la comarca. Banyoles, 2005. 
.  


