L’ANTIGA PRESÓ DE NAVATA
L’antiga presó de Navata va estar situada
durant anys en aquest edifici. Es reaprofitaven
construccions sòlides i inexpugnables, com les
torres de les muralles, per a cel·les per a les
presons municipals. Els vianants que venien des
del carrer del Pare Planes podien veure el pres
detingut. Aquesta part de la presó es va
enderrocar quan es va construir la plaça de
l’escultor Casamor.

EL PORTAL DELS VALLS

EL POU PÚBLIC DE
LA PLACETA DE SANT ANTONI

A la part nord de la muralla hi havia el portal dels
Valls. El vall o fossat era l’excavació profunda que
es va fer al voltant de la fortificació per a
dificultar el pas de l’enemic.

ELS PORTALS, LES TORRES
I ELS VALLS DE LA MURALLA
ANTIC HOSPITAL DE LA VILA
L’ESGLÉSIA PARROQUIAL
DE SANT PERE DE NAVATA

ELS ELEMENTS DEFENSIUS
DE LA MURALLA
LA CREU DE TERME DELS
VILARS
Les creus de terme tenien com a
funció principal delimitar el
territori, però també tenien la de
beneir la contrada. A l’edat mitjana
i moderna, aquesta connotació
religiosa servia també per donar la
benvinguda i deixar clar que hom
estava en terra de cristians.
Aquesta creu llatina de ferro forjat,
com el seu nom indica, porta cap a
la zona dels Vilars.

EL REAPROFITAMENT DE
LA PEDRA DE LA MURALLA

EL PORTAL D'EN BALLART
OFICIS I GREMIS

EL CARRER PEROLERS
El treball dels artesans
perolers consistia en
l’elaboració, no tan sols
de les calderes i perols,
sinó també d’una bona
part dels atuells d’aram
que antigament omplien
les cuines de moltes
cases.

POU PÚBLIC DE LA PLAÇA
DE LA VILA
Algunes fonts del nucli urbà,
com aquesta, són pous
públics que durant el segle
XX es van reformar
arquitectònicament per
facilitar la recollida d’aigua a
la població. Antigament els
veïns extreien l’aigua del pou
amb una corriola i un poal.
FORA MURALLA,
EL CREIXEMENT
DE LA VILA

EL POU PÚBLIC DEL
CARRER PEROLERS
L’ESPITLLERA, UN ELEMENT
DEFENSIU DE LA MURALLA
La muralla era una estructura defensiva, i
com a tal, tenia elements específics per a la
defensa del nucli emmurallat. Un d’aquests
elements eren les espitlleres que servien per
disparar a l’enemic sense ser vist.

EL FIRAL. EL PORTAL DEL BATLLE
LA CONSTRUCCIÓ DE LA MURALLA
LA CREU DE TERME D’ORDIS

Navata, vila medieval us convida a

El nucli urbà de Navata va néixer al voltant de l’Antic Hospital que es fundà prop d’un camí medieval molt transitat, el
que anava de Figueres a Besalú. La institució, que també es
coneixia com l’hospital de pobres, ja es trobava en funcionament l’any 1283. Els primers habitatges i petites indústries
s’establiren al seu voltant ben aviat. De fet, a aquesta primera agrupació urbanística se l’anomenava «Villa Hospitalis», la
Vila de l’Hospital.

resseguir el traçat de l'antiga muralla i a passejar
pels carrers de nucli antic, per revelar els orígens de
la vila i l'estil de vida dels seus habitants en l'època
medieval. Per a més informació i visites guiades
trucar al 972 56 50 04

Navata, villa medieval les invita a

reseguir el trazado de la antigua muralla y a pasear
por las calles del casco antiguo, para revelar los
orígenes del pueblo y el estilo de vida de sus
habitantes en la época medieval. Para más
información y visitas guiadas llamar al 972 56 50 04.

Navata, ville médiévale vous invite à
suivre le tracé de l’ancienne fortification et à parcourir
les rues du centre historique afin de découvrir les
origines de la ville et le style de vie des habitants à
l’époque médiévale. Pour plus d'informations et des
visites guidées, contacter le 972 56 50 04.
Navata, medieval town invites you to
follow the layout of the old town wall and stroll along
the streets of the old centre, to learn about the
origins of the town and the lifestyle of its inhabitants
in medieval times. For more information and guided
tours call 972 56 50 04.

NAVATA, VILA EMMURALLADA

La petita població medieval era important com a punt
estratègic, com a lloc de pas i de defensa contra la penetració de possibles invasions, al sud de la carena pirinenca. I és
per això que, segurament al segle XIV o XV, es va construir
una muralla per a protegir-la.

De l’antiga construcció defensiva en queden pocs llenços, ja
que una part important de la pedra es va fer servir per
construir nous edificis o l’església actual i l’altra es va enderrocar. També hi ha una part del traçat de la muralla que es troba
en cases modernes sobreposades.
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Tota muralla tenia com a mínim quatre portals, el nord, el
sud, l’oest i l’est. Aquestes portes s’obrien durant el dia i es
tancaven a la nit. Quan hi havia atacs es tancaven tots els
portals i el nucli emmurallat quedava protegit pels murs que
l’encerclaven i pels soldats que combatien l’assalt.

Figueres

Navata,

vila medieval

