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SITUACIÓ GEOGRÀFICA I GEOLÒGICA  

Vidrà és un municipi de poc més de 34 Km2, format pel nucli de Vidrà, la Creu de l'Arç i el 

veïnat de Ciuret, i diferents cases de pagès. Està situat al nord de la comarca d'Osona, a 

la qual pertany des de 1989, encara que, de fet, forma part de la província de Girona. Està 

envoltat per les muntanyes del pre-Pirineu, al nord (Serra de Milany i Santa Magdalena) i 

per la Serralada Transversal al sud-est (amb Cims de Puigsacalm, Puig Curull, Puig 

Tosell, Puig dels Llops i Puig de les Àguiles). 

A principis del s. XX Vidrà pertanyia a la comarca d’ El Ripollès i a la província de Girona 

però al 1990 hi va haver una reforma administrativa comarcal on els següents municipis: 

Sant Quirze de Besora, Santa Maria de Besora, Vidrà i Montesquiu van passar a formar 

part de la comarca d’Osona i per tant a la província de Barcelona, excepte Vidrà que 

continua pertanyent a la província de Girona.  

“Quant a la definició espacial final del Ripolles, cal remarcar que fou sols en el darrer 

moment quan es decidí incorporar-hi la vall de Camprodon, donat que els seus habitants 

feien mercat (a banda del propi) a la ciutat d'Olot. Fou també en aquesta darrera fórmula 

quan s'inclogueren els municipis de Vidra, Montesquiu, Sant Quirze i Santa Maria de 

Besora; tots ells es consideraven de la Plana de Vic i feien cap vers aquell mercat (a més 

del de Sant Quirze), per la qual cosa creiem que aquesta incorporació obeía més aviatal 

desig d'assolir un major equilibri entre la població i superfície de les diverses comarques.” 

(BURGUEÑO, 1992, p. 85) 

El castell de Milany, al nord del T.M. de Vidrà, es troba al cim d’un turó, de forma 

allargada i d’uns 1.300 m2, a la carena de la serra del mateix nom, que separa la vall de 

Vallfogona de les valls de Llaés i de Vidrà. S’alça a 1529,30 metres sobre el nivell del mar 

(ICC), i les coordenades (UTM 31N/ETRS89) són X: 441329.0 / Y: 4668400.0. Està inclòs 

dins el PEIN (Pla Especial d’Interès Natural). 

S’hi arriba per un camí que surt a mà esquerra del carrer d’entrada del poble de 

Vallfogona del Ripollès, durant el qual es pot anar amb cotxe fins ben bé sota del castell. 

Per arribar al cim del turó hi ha un camí curt, però de gran desnivell, estret i molt costerut, 

que en alguns punts hi ha grans pedres de conglomerat que en dificulten el pas. 
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Imatge de la Plana de Vic des del castell de Milany. 

 

 

Imatge de la zona de Ripoll des del castell de Milany 
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Geològicament, el castell de Milany es troba situat dalt d’un d’un gran bloc de roca 

sedimentària dendrítica de granulometria mitjana, formada a partir de la sedimentació de 

fragments d’altres roques com conglomerats i sorrenques lligades amb argiles i llims.   

 

    

Imatge de la roca on es situa el castell de Milany.  

 

 

 

 

 

 

Detall d’aquesta roca sedimentària. 
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INTRODUCCIÓ HISTÒRICA 

 

Pel que fa al topònim de Milany, aquest apareix per primera vegada l’any 918, quan surt 

esmentat en una donació feta al monestir de Sant Joan; on una de les afrontacions 

utilitzades és la serra de Milany (Melanno). Pel que fa al castell pròpiament dit, la primera 

dada concreta que posseïm és del 962, quan el levita1 Miró donà també al monestir de 

Sant Joan un alou situat al comtat d’Osona que limitava a orient amb el riuet que discorria 

des del castell de Milany (Melanno). 

De fet, el castell era el centre de la baronia de Milany, que s’estenia pels dos vessants de 

la serra homònima i comprenia la parròquia de Vidrà (amb les de Cabagés i Covidases) i 

la de Vallfogona; alhora que posseïa drets, sovint en discussió, sobre part del terme de 

Llaés. 

Al llarg de la seva extensa història el domini eminent sobre el castell fou força complicat, 

atès que varià diverses vegades. Sabem que originalment el territori del castell formava 

part del comtat d’Osona. Posteriorment però, passà al de Besalú i, finalment, amb la unió 

de Besalú i Barcelona passà a aquest casal l’any 1111. 

El primer feudatari conegut del castell és, quan aquest pertany al comtat de Besalú i fou 

una família anomenada Milany, que més tard foren vescomtes de Besalú. A més a més, el 

monestir de Sant Joan de les Abadesses també va tenir drets sobre el castell, els quals li 

vingueren per una infeudació feta l’any 1121. 

Més endavant, aquesta situació encara es complicà més, atès que a finals del segle XIII 

hom detecta tres senyors eminents: el ja esmentat monestir de Sant Joan, el vescomte de 

Bas (que en aquest moment era el comte d’Empúries) i Dalmau de Palau (aquest l’havia 

obtingut l’any 1280 en comprar-lo a Sibil·la comtessa d’Empúries, la seva tieta). Cal 

destacar sobretot l’actuació d’aquest darrer, atès que intentà consolidar la seva posició 

amb l’adquisició de nous drets i la realització de diverses obres de fortificació, la qual cosa 

li comportà diversos conflictes amb l’abat de Sant Joan.  

En concret, refeu la fortalesa de Vallfogona, anomenada Sala; bastí una nova fortalesa a 

Vidrà i, entorn a l’any 1293, reconstruí el castell de Milany. De fet, aquests mantingueren 

                                                 
1 Cristià ordenat que té la missió d'ajudar el bisbe i el prevere en les funcions litúrgiques, magisterials i 
benèfiques 
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el feu i la residència al castell fins que l’any 1349 es traslladen a viure a la Sala de 

Vallfogona. 

Pel que fa als castlans sabem que el primer, que apareix l’any 1092, prengué el nom de 

Milany i més tard el de Creixell. L’any 1233 aquesta família de castlans ven els seus drets 

al monestir de Sant Joan, el qual el ven a una nova família de castlans, vinguts del 

Rosselló i de nom Serrallonga. Aquests castlans amb els anys, aniran venent els seus 

drets a l’actual feudatari, Dalmau de Palau. Així finiren els drets dels castlans, que 

s’acumularen en els feudataris que es convertiren pràcticament en senyors únics. 

Finalment l’any 1349, la feudatària Constança de Milany encarregà la guarda i custòdia 

d’aquest castell a Francesc de Costa, rector de l’església de Sant Pere de Milany. Els 

motius d’aquesta desvinculació no ens són coneguts, però, molt possiblement s’hagin de 

relacionar amb la crisi baix-medieval catalana i l’empobriment i despoblament de la zona, 

com a conseqüència directa de la Pesta Negra.  

De fet, les fonts detecten una baixada espectacular dels focs depenents del castell. 

Posteriorment, heretà la baronia la família Pinós, com a conseqüència del casament de la 

pubilla Sança de Milany amb  Bernat Galceran de Pinós, l’any 1386. 

L’any 1508 el rei Ferran el Catòlic, ven la jurisdicció del castell a la vescomtessa d’Illa i de 

Canet, acabant-se així la relació reial amb el castell de Milano. 

Els senyors del castell de Milany tenien la jurisdicció civil i criminal sobre tot el terme de 

Vidrà, que quedava format en els dos vessants de la serra de Milany, amb la part alta de 

la Vall de Vallfogona, a partir de Sant Bartomeu de Tenes, i per l’altre vessant comprenia 

una part de les antigues parròquies de Santa Margarida de Cabagès, Sant Bartomeu de 

Covildases,  i Sant Hilari de Vidrà. Només el sector SE de la serra no depenia de Milany, 

sinó que estava sota la jurisdicció del castell de Curull, però, com que el monestir de Sant 

Joan de les Abadesses tenia la possessió de la parròquia i de molts drets i emoluments 

sobre els masos, era en realitat un domini compartit. Els consells generals de prohoms del 

terme tenien lloc al pla de l'Espinalt, equidistant de Vallfogona i de Vidrà. Al segle XVIII el 

terme jurisdiccional de Milany es dividí en la baronia i terme de Vallfogona i en la 

jurisdicció de Vidrà, organitzades en dues batllies.  
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DESCRIPCIÓ DE LES RESTES VISBLES 

 

Fent una breu descripció de les restes visibles abans de la intervenció, podem dir que, 

malgrat que es difícil d’afirmar, a causa de l’estat ruïnós del conjunt i de la manca de 

dades, sembla que el castell s’organitzava a partir d’un edifici, que era una mena de torre 

de planta gairebé quadrada, possiblement bastida durant la reforma de finals del segle 

XIII. Aquesta estructura en l’actualitat es troba molt malmesa, situació que s’ha agreujat al 

llarg dels darrers anys, atès que fins als anys seixanta encara s’hi podien observar les 

restes d’una cambra coberta amb volta apuntada. El seu aparell no acaba de ser regular, 

atès que hi trobem una alternança de carreus rectangulars amb d’altres de quadrats, i fins 

i tot, alguna franja recorda a l’opus spicatum. De l’angle nord-oriental d’aquest edifici surt 

un mur de grans dimensions, que es perd uns 6,50 m més enllà, que sembla pertànyer a 

alguna mena de construcció en forma de sala de planta rectangular, que possiblement 

anava coberta amb una volta. De fet, hom ha relacionat aquesta construcció amb la 

desapareguda església de Sant Pere de Milany, de forma que de ser certa aquesta 

informació ens trobaríem amb la capella del castell, que actuà com a parròquia des de 

mitjan segle XII fins el XV; tot i que continuarà sent esmentada per documents posteriors. 

Al pla on es situa el castell, a part d’aquestes dues construccions bàsiques, també hi 

havia altres edificis annexes, les restes dels quals sobresurten com a munts de runes 

dispersos per l’esplanada on s’alça el castell. Únicament, podem destacar pel seu estat de 

conservació bastant bo, la cisterna que es conserva a la banda sud del castell, que 

sembla ser de planta quadrada i d’unes dimensions aproximades de 2,5 metres de costat. 

A la part inferior de la roca on es troba assentat el castell s’han pogut observar moltes 

restes de pedres esllavissades des de la part superior. A la zona nord-est s’ha pogut 

observar el que semblen petites terrasses d’anivellament i un mur situat just al cingle al 

costat nord-est de la torre.  
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Imatges de diverses restes de murs a la part inferior sud-oest de la roca on s’assenta el 

castell.
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INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

El Castell de Milany és un element patrimonial, un castell roquer, que està declarat com a 

Bé Cultural d’Interès Nacional en la categoria de Monument Històric (RI -51-6149). La 

present intervenció és subsidiària del Projecte de Consolidació del Castell de Milany, 

redactat pel Servei de Monuments de la Diputació de Girona. DDAA (2011) 

En el present projecte es preveu continuar la consolidació de les restes que encara es 

conserven de la torre de l’homenatge del castell de Milany. 

Les afirmacions de Jordi Bolós entorn de la tipologia de Castells construïts al s. X-XI 

s’adapten perfectament a les característiques del castell de Milany: 

“El castell era també un lloc on viure, format, de vegades, per torres, patis, sales, 

cambres, cuines, presons, camins de ronda i amb els objectes de la vida quotidiana de la 

gent que hi habitava. Aquesta visió ens permet de passar de la poliorcètica i de l’anàlisi de 

les fortificacions com a llocs per a la guerra, a l’estudi de l’espai quotidià on vivien unes 

persones, unes famílies amb els seus servents. Aquesta anàlisi del castell com a 

residència es pot fer a partir de les fonts documentals, com poden ésser els inventaris de 

béns que hi havia al seu interior, o bé a partir dels treballs arqueològics. El castell era un 

element més del paisatge medieval. El paisatge és tot allò que podem veure al nostre 

entorn des d’un lloc determinat. L’existència d’un castell, situat en un indret dominant, 

tenia un pes notable en l’organització del territori. A Catalunya hi ha molts pobles castrals, 

nascuts al peu d’un castell. Així mateix, el castell també tingué importància a l’hora 

d’establir els límits. Els límits dels castells termenats de vegades coincidien amb els de les 

parròquies i sovint han arribat fins nosaltres en forma de partions municipals.” BOLÓS 

(2008) 

Concretament, el projecte de consolidació de l'any passat va consistir en realitzar una 

actuació de consolidació d'urgència en aquest element, a la façana oest. Aquest any 

l'actuació es centrarà a la cara nord, molt derruïda, i en perill d'enrunar-se a causa, tant de 

la seva degradació, com de l'important pendent que el turó on s'alça el castell presenta en 

aquest sector. La nova proposta, d'igual forma que la precedent, és molt reduïda a causa 

de la minsa inversió prevista. 
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La intervenció s'iniciarà prenent les mesures de seguretat que corresponen a una actuació 

d'aquesta mena, la neteja de la zona i, posteriorment, la instal·lació d'una bastida.  

Paral·lelament es preveu excavar el sector arqueològicament per tal de buscar la traça 

original de la paret deixant al descobert els angles de la torre. Un cop fet això es refarà 

part d'aquesta per tal de fer tot el sector més estable. És a dir, no es pretén realitzar una 

restitució, tot i tenir documentació fotogràfica de principis de segle XX, sinó únicament fer 

allò necessari per a fer-la estable. 

També es netejarà la part interior de la torre del castell i en el cas de que hi hagi temps, 

es portaran a terme diverses cales seguint algunes parets que s’insinuen a l’entorn 

immediat de la torre, per tal de poder-les dibuixar en planta.  
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METODOLOGIA EMPRADA 

 

La metodologia que hem emprat és la més usual en els darrers anys al nostre territori i és 

la que s’inspira en el mètode de registre utilitzat per E.C.Harris i per A.Carandini (Harris, 

1975, 1977, 1979; Carandini 1977, 1981).  

Es tracta de registrar objectivament els elements i estrats que s’exhumen, realitzant una 

numeració correlativa d’aquests, sota el nom d’ “Unitat Estratigràfica” (u.e.) que 

individualitza els uns dels altres. Cada u.e. es registra en una fitxa on s’indica: la ubicació 

en el jaciment, les seves característiques físiques, la situació en les plantes i seccions i la 

posició física respecte a la resta d’unitats estratigràfiques amb les quals es relaciona. 

En el cas que ens ocupa, la numeració s’ha iniciat amb les unitats, pel que fa a les parets 

de les estructures del castell i pels centenars pel que fa als estrats que s’han documentat. 

Aquest mètode també inclou la realització de material gràfic, el qual està compost per 

plantes i per seccions, les quals ens donen, respectivament, una visió diacrònica i 

sincrònica, de les troballes realitzades. I finalment el material fotogràfic imprescindible per 

a la constància visual dels treballs realitzats. 

Cal esmentar també, el tractament que donem al material que ens apareix durant els 

treballs d’excavació. En primer lloc es renta amb aigua (en el cas de la ceràmica i la 

fauna) i cada peça es sigla, per tal de deixar constància del seu lloc de procedència. La 

sigla emprada del jaciment és CM (Castell de Milany), any i unitat estratigràfica. I en 

segon lloc, les peces preferents, és a dir, aquelles que tenen forma o una decoració prou 

important, es dibuixen i reben un número, per tal de que quedin individualitzades. 
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DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 

 

La intervenció arqueològica realitzada ha consistit en el control dels rebaixos de terres 

necessaris pels treballs de consolidació de les parets de la torre del castell. I en dos 

sondejos que s’han fet a la zona sud-oest del pla . 

Es va requerir el muntatge d’una bastida adossada a la paret nord de la torre (UE 2), 

justament en la zona de la cinglera per tal de poder realitzar els treballs de consolidació 

de la base i el mur nord.   

S’ha portat a terme una neteja de la base i els angles exteriors de la torre, fins a aquest 

moment indefinits per l’amuntegament d’enderroc. Així, d’aquesta manera s’ha pogut 

conèixer la totalitat del contorn i les dimensions reals dels murs que conformen la torre.  

També s’ha portat a terme un buidatge d’un metre de profunditat, del sediment interior de 

la torre, per tal de documentar les dimensions reals dels murs.   

En primer lloc, s’han descobert els fonaments de la paret nord. La gran quantitat 

d’enderroc limitava considerablement la visió real de les dimensions de la torre des de la 

seva fonamentació.  

En les imatges es pot apreciar una fonamentació feta amb carreus regulars disposats en 

filades horitzontals i regulars, sobre el límit de la roca i lligats amb un sòlid morter de calç. 

La cara nord de la torre està assentada directament sobre la roca natural, just en el limit 

del precipici del bloc de roca sedimentària. Ha perdut una important quantitat de carreus 

que confomarien la cara externa de la paret nord, deixant al descobert l’interior del mur, 

realitzat amb pedres sense desbastar i morter de calç.  

La primera fase de la present intervenció arqueològica ha consistit en l’obertura d’una 

rasa a tocar de la cara externa de la paret nord (UE 2), fent especial èmfasi en els dos 

extrems per tal de poder conèixer l’angle nord-est i així obtenir la llargària real de la paret i 

observar la relació física d’aquesta amb l’altra paret que també es troba al límit nord de la 

muntanya i que forma part d’una habitació de planta rectangular. 

En general, la totalitat de la paret nord de la torre es trobava en un estat de conservació 

molt precari, especialment la zona de l’angle nord-oest, on s’hi podia observar una gran 

manca de carreus i que amenaçava en desprendre’s en breu. (Imatge 1) 
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Per a poder portar a terme els treballs de consolidació de la paret nord, es va haver 

d’habilitar una bastida volant que permetés circular amb seguretat per la zona de la base 

de la paret. Òbviament fou necessari treballar amb arnés de seguretat ja que hi havia un 

gran desnivell, d’aproximadament 15 metres de profunditat, des de la base de la paret, 

fins a trobar terreny ferm i prou ample en la pròpia estructura de la muntanya. 

Posteriorment es va montar una bastida de 2 m. sobre la bastida volant per poder treballar 

a major altura i continuar consolidant el mur. (Imatge 2) 

Iniciant la descoberta de la base des de l’angle nord-oest, on ja es va actuar en la 

campanya 2011, s’ha pogut constatar com la base de la paret oest de la torre està 

formada per una banqueta de carreus desbastats disposats de forma força regular que 

sobresurten uns 20 cm de la pròpia paret. (Imatge 3) 

Així es va dur a terme una rasa a tocar de la paret, d’aproximadament 1 m. d’amplada i 

una profunditat variable en funció de les necessitats dels perfils de la roca natural. El 

sediment extret (UE 100) estava format per terra solta amb pedres petites i algunes 

pedres treballades, la majoria de les quals però, s’havien precipitat pel marge de 

tancament de la paret nord. No es va detectar cap tipus de material, més enllà de restes 

de morter i pedres. 

A la cantonada de les parets nord-est, l’excavació de la rasa va permetre documentar 

l’angle de la cantonada, on la paret lateral (UE 5) que discorre en la part nord del pla del 

castell, s’adossa a la torre. 

La paret lateral nord (UE 5) s’adossava a l’angle nord-est mitjançant un encaix en forma 

de queixal que s’introduia a l’interior del parament de la torre des de la base de la paret i 

d’aproximadament un metre d’alçada. Es podria afirmar, doncs, que la torre i la paret 

lateral estan construïdes en el mateix moment. Ambdues s’assenten sobre la roca natural 

i a la paret de la torre hi trobem una banqueta estreta d’uns 10 cm. (Imatge 4 i 5) 

A continuació es va netejar a tocar de la cara externa de la paret est (UE 4) de la torre per 

tal de conèixer la seva planta, obrint una rasa d’uns 0’7 m. de profunditat per 0,7 m. 

d’ample.  (Imatge 6) 

Al igual que les parets vistes fins ara, es trobava en un estat de conservació molt precari i 

estaven al descobert els carreus irregulars interiors lligats amb morter de calç. L’excavació 

va deixar a la vista carreus treballats del parament extern disposats de forma regular. 
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L’excavació de la rasa perimetral també ens va posar al descobert com aquesta paret 

quedava tallada, en la part central pel que semblava una obertura d’aproximadament un 

metre i mig d’amplada. Aquesta obertura ja es podia veure en les fotografies de principis 

del s. XX i que ja es trobava en mal estat, parcialment esfondrada. (Imatge 7) 

Al límit de l’angle sud-est també es va poder observar l’arrencament d’un mur, adossat a 

la torre, d’una amplada de 0,7 m. (UE 6) que semblaria ser el mur paral.lel al mur nord 

(UE 5) i que s’ha conservat parcialment fins als nostres dies. Tot i que no es va poder 

excavar i que la gran quantitat d’enderroc i sediments impedeix confirmar aquesta teoria, 

semblaria lògic que es tractés del mur que formava la nau, unida per una possible volta en 

la seva part superior, ja que es pot veure un trencament lineal de 6 a 7 filades a la paret 

nord (UE 5) on sembla que hi hauria hagut l’arrencament de la volta. 

El sediment extret (UE 102) estava format per terra compacta argilosorrenca barrejada 

amb morter i pedres esbastades d’enderroc de la paret est de la torre. També van 

aparèixer restes d’ossos i ceràmica.  

Es va continuar excavant la rasa seguint la paret sud de la torre (UE 3) on es pot observar 

un gran fragment de la part superior de la mateixa paret sud d’aproximadament 2,5 per 

2,5 m. que va tenir un trencament des de la part interna i es va esllavissar, quedant 

dipositada sobre el mur d’on es va trencar. (Imatge 8) 

Seguidament es va excavar a l’interior de la torre del castell (Imatges 9 i 10) per tal de 

poder definir els angles i les mesures interiors. Es va obrir un sondeig de 1 m en la part 

interior est i un altre a la part interior oest. A l’angle interior nord-est on es va fer el 

sondeig es va trobar un estrat d’enderroc de pedres soltes i fragments sencers de paret 

lligats amb morter de calç. A més de les pedres també s’hi barrejaven deixalles plàstiques, 

llaunes, ceràmica i carbons. (UE 103).     

Es van baixar 60 cm, que van deixar al descobert dos forats quadrats de 0,2 per 0,2 m. als 

angles nord i sud de la paret interior est, corresponents als encaixos per a les bigues de 

fusta utilitzades per a la construcció de la volta. (Imatge 11) 

Seguidament es va realitzar la mateixa operació en la paret contrària, és a dir la paret oest 

amb una rasa de 0,8 m d’amplada per 0,8 de profunditat. També es van detectar els 

corresponents forats per a les bigues.   

El sediment extret (UE 104) estava format per sorres, argiles, restes de morter de calç, 

algunes pedres treballades i lloses lligades amb calç. Un cop documentat, es van tornar a 
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reomplir les rases, deixant un testimoni per a futures excavacions. També s’hi van afegir, 

seguint els consells de la direcció d’obra, llimadures de ferro per dissuadir possibles 

furtius amb detectors de metalls, deixant l’estrat a 0,5 m d’on es va començar a excavar i 

permetent l’accés delimitat per les parets interiors de la torre als visitants. (Imatge 12) 

Seguidament, es va aprofundir l’excavació de la rasa ja excavada en la campanya anterior 

del 2011, que discorre a tocar de la paret oest. Es va baixar uns 70 cm aproximadament, 

fins arribar a la roca natural.  

Adossat perpendicularment al mur oest de la torre va aparèixer un mur d’uns  0,7 m. 

d’ample (UE 12) per 0,4 m. d’altura que sembla que seguiria en direcció al pla. Està bastit 

amb carreus regulars i lligats amb morter de calç. Cal esmentar que en el sediment que 

cobria el mur (UE 100) van aparèixer diversos fragments ceràmics, de fauna i un billó de 

Jaume II com el que havia aparegut en la campanya anterior del 2011 en el mateix estrat i 

mateixa zona. (Imatge 13) 

A banda de les estructures pròpiament dites del castell, es van excavar un parell de zones 

de la petita esplanada que conforma el turó, on s’intuïen estructures muràries. La primera 

zona és a la banda sud del turó i es va descobrir la part superior del mur i es van excavar 

dues rases a banda i banda del mur (UE 7).   

El mur segueix la trajectòria líneal de nord cap a sud, seguint la mateixa línia que la paret 

oest de la torre i amida 1,2 m d’ample. Està bastit amb grans lloses de pedra disposades 

de manera regular i una important quantitat de morter de calç a la part interna del mur, on 

les pedres són irregulars i fins i tot algunes d’elles són roques sedimentàries del mateix 

turó. Hi ha un parell de filades però, on la disposició de les pedres, recorden l’aparell 

constructiu d’opus spicatum. (Imatges 14 i 15). 

En el sondeig obert a la part oest de la UE 7 es va documentar un mur (UE 9) que s’hi 

adossa i va en direcció sudoest. Fet amb pedres poc treballades i lligades amb morter, en 

destaca la seva important amplada, que és de gairebé dos metres. L’estrat que 

s’adossava al mur per la seva banda sud (UE 107) i que era de consistència argilosa, va 

ser excavat fins a 60 cm de profunditat però no va donar material arqueològic. (Imatges 
16 i 17). 

En canvi, en el sondeig obert a la banda oriental del mur UE 7, es va documentar un 

enllosat a 60 cm de profunditat. Es tracta d’un paviment fet de grans lloses (UE 8), 

lligades amb terra, que semblaria funcionar amb el mur UE 7.  (Imatge 18) 
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L’altra zona on es va fer una petita excavació és a la part occidental del turó, on es van 

documentar dos murs perpendiculars entre ells, que abans de ser excavats ja es veien en 

part. La UE 10 és el que transcorre paral·lel a la pròpia línia del turó, té uns 4 metres de 

llargària vista i sembla que seria solidari amb el mur perpendicular (UE 11) de dimensions 

conservades més minses (uns dos metres). La seva factura és molt pobre de morter, molt 

barroera, amb pedres bastant petites i gairebé sense treballar. L’amplada dels murs, que 

és irregular, va entre els 50 i el 70 cm. (Imatges 19 i 20) 

El mur UE 10 té una banqueta de fonamentació molt irregular que s’assenta sobre la roca 

natural. (Imatge 21). A uns 2,5 m. a l’oest molt a prop de la cinglera es pot veure com 

s’insinua el que podria ser la paret paral.lela a la UE 10. El sediment excavat que 

s’adossava a aquests murs correspon a la UE 106.  

Finalment només comentar que es van disposar xarxes de protecció i de senyalització en 

totes les àrees on s’havia intervingut i que fossin succeptibles de comportar perill per als 

visitants, per tal de donar seguretat al conjunt. (Imatges 22 i 23) 
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CONCLUSIONS 

 

La intervenció arqueològica al Castell de Milany objecte de la present memòria és 

subsidiària de les obres d’execució del Projecte de Consolidació del Castell de Milany 

2011.  

Aquestes obres han consistit en la consolidació de la paret nord de la torre, ja que es 

trobava en molt mal estat i amenaçava enderroc en breu. A més s’ha netejat el nivell 

superficial del voltant de la torre i ha servit per deixar al descobert el perfil d’aquesta i les 

bases de la seva fonamentació. 

El descobriment de les parets de la torre han deixat a la vista les dimensions d’una torre 

de planta quadrada. Les parets de la torre tenen un gruix d’ 1,6 m. aproximadament i 

cadascuna d’elles té una llargària a l’exterior d’uns 6,5 metres. L’àrea interior resultant és 

d’um 9 metres quadrats aproximadament, mesura molt usual en construccions d’aquest 

tipus.    

També podem afirmar que la torre es fonamenta sobre unes banquetes construïdes sobre 

la roca natural que sobresurten lateralment en les parets oest i est, mentre que la paret 

nord s’assenta directament sobre la roca natural, seguint el seu perfil. 

Sembla que la torre estava estructurada en diversos pisos a l’interior a través de sostres 

de voltes formades per lloses de pedra lligades amb morter de calç que han aparegut 

enderrocades a la part interior de la torre, barrejades amb l’enderroc de les parets. A 

principis de segle encara es poden observar fotografies on es pot veure dues voltes, una a 

mitja altura i una altra a la part superior. Actualment es conserva l’arrencament a la paret 

interior oest de la torre. L’excavació interior de la torre ha permés veure diferents forats 

quadrats de 0,20 que formaven part del sistema constructiu de les voltes.  

En la part central de la paret est de la torre s’ha descobert una obertura 

d’aproximadament un metre i mig. Una obertura similar a una porta que es podia veure en 

les fotografies de principis del s. XX i que ja es trobava en mal estat, parcialment 

esfondrada, però que actualment ha perdut la seva llinda superior i que està totalment 

reomplerta de sediment que aflora des de la part interior de la torre.   

Com ja s’ha esmentat en anteriors apartats, podem afirmar que la torre i la paret lateral 

nord estan construïdes en el mateix moment. Tot i que no s’ha pogut observar l’angle 
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sudest de la torre, tot sembla indicar que el contacte amb la paret sud representaria també 

el mateix moment constructiu. Així les restes de la torre que actualment es conserven no 

haurien estat mai exemptes, sinó que serien només una part d’una estructura més 

complexa, formada, com a mínim, per la torre de planta quadrada i l’estança més oriental, 

de planta rectangular. Cal tenir present que els documents ens parlen d’unes obres al 

Castell de Milany fetes l’any 1293, de les quals no en coneixem el seu abast (caldria 

estudiar documentació escrita). Aquesta data podria respondre al moment constructiu de 

part de les restes actuals que conformen el castell, però que actualment no podem 

discernir, per manca de dades arqueològiques.  

A més, els sondejos al pla que s’esten al sud-oest de la torre han deixat al descobert tot 

un seguit de murs que conformen diferents estances i habitacions que a hores d’ara no en 

podem donar ni cronología ni tipologia. 

Ens trobem doncs davant d’un exemple de fortificació, típic de l’alta edat mitjana que es 

situava en un lloc elevat aprofitant l’orografia del terreny. Una fortificació militar amb les 

característiques clàssiques  els voltants del s X: que actua com a defensa dels que són a 

dins, residència dels senyors i controlador del territori. Un reflex del poder polític, 

administratiu i militar present a la Catalunya dels s. IX i X que va provocar la construcció 

de moltes fortificacions adaptades a les necessitats defensives. 

Fins el moment només s’ha pogut excavar el nivell superficial, per tal de poder veure en 

planta algunes de les estructures que ja s’intueixen. Per tant, només dir que caldria 

esperar altres intervencions arqueològiques més intensives, per tal de poder oferir una 

interpretació històrica més valuosa pel que fa al Castell de Milany i al seu entorn més 

immediat.  
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INVENTARI DELS MATERIALS 
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 INVENTARI DELS MATERIALS ARQUEOLÒGICS 

 
UE NÚMERO 

FRAGMENTS 
TIPUS 

FORMA
100 1 Moneda de billó de Joan II Peça sencera
100,1 1 Bol de Ceràmica en 

Manganès, amb decoració 
d’alàfies Vora

100 1 Ceràmica vidriada verda Informe
100 1 Plat de Ceràmica vidriada 

blanca Informe retallat en forma circular
100 1 Ceràmica oxidada Vora de coll 
100 2 Ceràmica oxidada Informe
100 3 Vidre verd Informe
100 3 Claus de Ferro Fragments 
100 1 Clau de Ferro Peça sencera 
100 3 Ferro Fragments plans
100 1 Argolla de ferro 
100 26 Fauna Fragments
100,2 1 Peça d’os treballada 

  
 INVENTARI DELS MATERIALS ARQUEOLÒGICS 

 
UE NÚMERO 

FRAGMENTS 
TIPUS 

FORMA
103 1 Fauna Fragment
103 1 Argolla de ferro 
103 1 Cuir Fragment
103,1 3 Gerreta de Ceràmica oxidada 

i pintura vermella a la cara 
externa 1 vora 

103   1 Gerreta de Ceràmica oxidada 
i pintura vermella a la cara 
externa 1 nansa 

103 6 Gerreta de Ceràmica oxidada 
i pintura vermella a la cara 
externa Informe
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 INVENTARI DELS MATERIALS ARQUEOLÒGICS 

 
UE NÚMERO 

FRAGMENTS 
TIPUS 

FORMA
105 1 Teula Informe
105,1 3 Bol amb decoració de Reflex 

Metàl·lic Perfil sencer
105 1 Plat amb decoració de groc i marró Vora
105 2 Ceràmica reduïda Informes 
105 1 Bol de Ceràmica en Manganès, amb 

decoració d’alàfies Informe 
105 1 Peça plana de Metall indeterminat Informe
105 44 Fauna Fragments
105 1 Clau de Ferro Peça sencera 

  
 INVENTARI DELS MATERIALS ARQUEOLÒGICS 

 
UE NÚMERO 

FRAGMENTS 
TIPUS 

FORMA
106 1 Ceràmica vidriada melada Informe
106 1 Ceràmica vidriada blanca Informe
106 1 Bol de Ceràmica amb decoració de 

blava de Barcelona Informe
106 1 Peça plana de Ferro Informe
106 1 Tija de Ferro Informe 
106 1 Vidre de color blavós amb 

aplicacions Informe
106 16 Fauna Fragments
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REPERTORI ESTRATIGRÀFIC 



Nom Jaciment/Codi: CASTELL DE MILANY 2012. VIDRÀ     1U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Mur

Composició Geològica:
Composició Orgànica:
Composició Artificial:

Color: Cota Superior: 1537,00 (en metres) Cota Inferior: 1527,70 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Paret oest de la torre.

Amplada: 1,60 (en metres) Longitud: 6,50 (en metres)

Datació:Fase Cronològica: Alt medieval (VIII-XII)

Pedres

Ceràmica, Morter, Pedra treballada

És cobert per: 100
Se li lliura: 12-104
És solidària amb: 2-3

Nom Jaciment/Codi: CASTELL DE MILANY 2012. VIDRÀ     2U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Mur

Composició Geològica:
Composició Orgànica:
Composició Artificial:

Color: Gris Cota Superior: (en metres) Cota Inferior: (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Paret nord de la torre.

Amplada: 1,60 (en metres) Longitud: 6,50 (en metres)

Datació:Fase Cronològica: Alt medieval (VIII-XII)

Pedres, Sorres

Cobreix a: 101
És cobert per: 100
Se li lliura: 103-104
És solidària amb: 1-5-4



Nom Jaciment/Codi: CASTELL DE MILANY 2012. VIDRÀ     3U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Mur

Composició Geològica:
Composició Orgànica:
Composició Artificial:

Color: Gris Cota Superior: 0,00 (en metres) Cota Inferior: 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Paret sud de la torre.

Amplada: 1,60 (en metres) Longitud: 6,50 (en metres)

Datació:Fase Cronològica: Alt medieval (VIII-XII)

Pedres, Sorres

És cobert per: 100
Se li lliura: 104
És solidària amb: 6-1-4

Nom Jaciment/Codi: CASTELL DE MILANY 2012. VIDRÀ     4U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Mur

Composició Geològica:
Composició Orgànica:
Composició Artificial:

Color: Cota Superior: 0,00 (en metres) Cota Inferior: 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Paret est de la torre. Conté una possible finestra o porta.

Amplada: 1,60 (en metres) Longitud: 6,50 (en metres)

Datació:Fase Cronològica: Alt medieval (VIII-XII)

Pedres, Sorres

És cobert per: 102
Se li lliura: 103-104
És solidària amb: 6-5-2-3



Nom Jaciment/Codi: CASTELL DE MILANY 2012. VIDRÀ     5U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Mur

Composició Geològica:
Composició Orgànica:
Composició Artificial:

Color: Gris clar Cota Superior: 1528,47 (en metres) Cota Inferior: 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Mur situat a l'angle nord-est de la torre que tanca la zona nord del castell i s'adossa a l'angle de la paret 
mitjançant una entrada en forma de queixal amb una filada dins l'estructura de la torre i a una altura d'un 
metre des de la base de la torre.

Amplada: 1,00 (en metres) Longitud: 0,00 (en metres)

Datació:Fase Cronològica: Alt medieval (VIII-XII)

Pedres

Morter, Pedra treballada

És cobert per: 100
És solidària amb: 2-4

Nom Jaciment/Codi: CASTELL DE MILANY 2012. VIDRÀ     6U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Mur

Composició Geològica:
Composició Orgànica:
Composició Artificial:

Color: Gris Cota Superior: 0,00 (en metres) Cota Inferior: 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Mur de 0,7 metres que es la paret bessona de la UE 2, paral.lela a aquesta, i que està adossada a l'angle 
sud-est.

Amplada: 0,70 (en metres) Longitud: 0,00 (en metres)

Datació:Fase Cronològica: Alt medieval (VIII-XII)

Pedres, Sorres

Morter, Pedra treballada

És cobert per: 100
És solidària amb: 3-4



Nom Jaciment/Codi: CASTELL DE MILANY 2012. VIDRÀ     7U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Mur

Composició Geològica:
Composició Orgànica:
Composició Artificial:

Color: Gris clar Cota Superior: 1527,24 (en metres) Cota Inferior: 1526,30 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Mur situat a la part sud del pla del castell que es troba en línea amb la paret sud-oest de la torre i discorre 
en direcció nord-sud.

Amplada: 1,10 (en metres) Longitud: 3,70 (en metres)

Datació:Fase Cronològica: Alt medieval (VIII-XII)

Pedres

Morter, Pedra treballada

És cobert per: 100
Se li lliura: 105-9-107-8

Nom Jaciment/Codi: CASTELL DE MILANY 2012. VIDRÀ     8U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Paviment

Composició Geològica:
Composició Orgànica:
Composició Artificial:

Color: Gris Cota Superior: 1526,46 (en metres) Cota Inferior: 1526,36 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Paviment enllosat de l'àmbit que es formaria amb la UE 7.

Amplada: 0,00 (en metres) Longitud: 0,00 (en metres)

Datació:Fase Cronològica: Alt medieval (VIII-XII)

Pedres

És cobert per: 105
És lliura a: 7



Nom Jaciment/Codi: CASTELL DE MILANY 2012. VIDRÀ     9U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Mur

Composició Geològica:
Composició Orgànica:
Composició Artificial:

Color: Gris fosc Cota Superior: 1526,59 (en metres) Cota Inferior: 1526,03 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Mur de 1,9 d'amplada obrat amb pedres petites.

Amplada: 1,90 (en metres) Longitud: 1,30 (en metres)

Datació:Fase Cronològica: Alt medieval (VIII-XII)

Pedres

Morter, Pedra treballada

És cobert per: 100
És lliura a: 7
Se li lliura: 107

Nom Jaciment/Codi: CASTELL DE MILANY 2012. VIDRÀ    10U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Mur

Composició Geològica:
Composició Orgànica:
Composició Artificial:

Color: Gris fosc Cota Superior: 1526,48 (en metres) Cota Inferior: 1525,54 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Mur de paret seca a la zona oest del pla.

Amplada: 0,65 (en metres) Longitud: 4,20 (en metres)

Datació:Fase Cronològica: Indeterminada

Pedres

Morter, Pedra treballada

És cobert per: 100
Se li lliura: 106
És solidària amb: 11



Nom Jaciment/Codi: CASTELL DE MILANY 2012. VIDRÀ    11U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Mur

Composició Geològica:
Composició Orgànica:
Composició Artificial:

Color: Gris Cota Superior: 1526,28 (en metres) Cota Inferior: 1525,32 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Mur de paret seca a la zona oest del pla.

Amplada: 0,65 (en metres) Longitud: 0,85 (en metres)

Datació:Fase Cronològica: Indeterminada

Pedres

Pedra treballada

És cobert per: 100
Se li lliura: 106
És solidària amb: 10

Nom Jaciment/Codi: CASTELL DE MILANY 2012. VIDRÀ    12U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Mur

Composició Geològica:
Composició Orgànica:
Composició Artificial:

Color: Cota Superior: 1528,47 (en metres) Cota Inferior: 1528,07 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Mur adossat de forma perpendicular a la paret oest de la torre.

Amplada: 0,70 (en metres) Longitud: 0,60 (en metres)

Datació:Fase Cronològica: Alt medieval (VIII-XII)

Pedres

Morter, Pedra treballada

És cobert per: 100
És lliura a: 1



Nom Jaciment/Codi: CASTELL DE MILANY 2012. VIDRÀ   100U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició: Superficial

Textura: Sorrenca Consistència: Solta

Composició Geològica:
Composició Orgànica:
Composició Artificial:

Color: Marró fosc Cota Superior: 1529,00 (en metres) Cota Inferior: 1528,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Nivell d'enderroc superficial.

Datació:Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Pedres, Sorres

Altres

Ceràmica, Metall, Morter, Pedra treballada, Vidre, Altres

Cobreix a: 6-1-5-12-7-105-9-107-11-3

Nom Jaciment/Codi: CASTELL DE MILANY 2012. VIDRÀ   101U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició: Anivellament

Textura: Argil·losorrenca Consistència: Compacta

Composició Geològica:
Composició Orgànica:
Composició Artificial:

Color: Marró fosc Cota Superior: 1528,00 (en metres) Cota Inferior: 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Possible estrat d'anivellament per a la construcció de la paret nord de la torre. Cobreix la roca natural.

Datació:Fase Cronològica: Alt medieval (VIII-XII)

Sorres

Carbons

Morter

És cobert per: 2



Nom Jaciment/Codi: CASTELL DE MILANY 2012. VIDRÀ   102U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició: Superficial

Textura: Argil·losorrenca Consistència: Compacta

Composició Geològica:
Composició Orgànica:
Composició Artificial:

Color: Marró clar Cota Superior: 1528,50 (en metres) Cota Inferior: 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Enderroc de la volta i la paret est, dipositat en la zona exterior de la paret est.

Datació:Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Pedres, Sorres

Altres

Ceràmica, Morter, Pedra treballada

Cobreix a: 4

Nom Jaciment/Codi: CASTELL DE MILANY 2012. VIDRÀ   103U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició: Enderroc

Textura: Sorrenca Consistència: Solta

Composició Geològica:
Composició Orgànica:
Composició Artificial:

Color: Cota Superior: 0,00 (en metres) Cota Inferior: 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Enderroc dins la torre just a l'angle nord-est amb grans pedres esllavissades de les parets i restes de volta.

Datació:Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Pedres, Sorres

Carbons, Altres

Ceràmica, Metall, Morter, Pedra treballada, Plàstics, Runa, Vidre, Altres

És igual a: 104
És lliura a: 2-4



Nom Jaciment/Codi: CASTELL DE MILANY 2012. VIDRÀ   104U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició: Enderroc

Textura: Argil·losorrenca Consistència: Compacta

Composició Geològica:
Composició Orgànica:
Composició Artificial:

Color: Marró clar Cota Superior: 0,00 (en metres) Cota Inferior: 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Enderroc de les voltes internes i dels carreus de la torre, barrejat amb terres, morter i carbons.

Datació:Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Pedres, Sorres

Carbons, Altres

Ceràmica, Morter, Pedra treballada

És igual a: 103
És lliura a: 1-2-3-4

Nom Jaciment/Codi: CASTELL DE MILANY 2012. VIDRÀ   105U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició: Abandonament

Textura: Argil·losorrenca Consistència: Compacta

Composició Geològica:
Composició Orgànica:
Composició Artificial:

Color: Marró fosc Cota Superior: 1526,62 (en metres) Cota Inferior: 1526,42 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Estrat d'amortització de les estructures UE 7 i 8.

Datació:Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)

Pedres, Sorres

Carbons, Fauna

Ceràmica, Material de construcció, Metall, Morter, Pedra treballada, Vidre

Cobreix a: 8
És cobert per: 100
És lliura a: 7



Nom Jaciment/Codi: CASTELL DE MILANY 2012. VIDRÀ   106U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició: Superficial

Textura: Consistència:

Composició Geològica:
Composició Orgànica:
Composició Artificial:

Color: Marró clar Cota Superior: 1526,52 (en metres) Cota Inferior: 1525,32 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Estrat superficial que amortitza les UE 10 i 11.

Datació:Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)

Pedres, Sorres

Carbons

Vidre, Altres

És lliura a: 10-11

Nom Jaciment/Codi: CASTELL DE MILANY 2012. VIDRÀ   107U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició: Abandonament

Textura: Argilosa Consistència: Compacta

Composició Geològica:
Composició Orgànica:
Composició Artificial:

Color: Marró fosc Cota Superior: 1526,53 (en metres) Cota Inferior: 1526,03 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Estrat d'argila que es situa sobre la roca natural.

Datació:Fase Cronològica: Indeterminada

Pedres, Sorres

És cobert per: 100
És lliura a: 7-9



Memòria de la intervenció arqueològica al Castell de Milany (T.M. de Vidrà, Osona) 

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 



Memòria de la intervenció arqueològica al Castell de Milany (T.M. de Vidrà, Osona) 

 

Imatge 1: Detall de l’angle nord oest de la 

torre abans d’iniciar la intervenció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 2: Detall de la paret nord de la torre (UE 2) abans d’iniciar la intervenció. 



Memòria de la intervenció arqueològica al Castell de Milany (T.M. de Vidrà, Osona) 

 

Imatge 3. Vista de l’angle nord-oest de la torre. 

  Imatge 4: Detall de la unió entre la UE 2 

i la UE 5.  

UE 2 

UE 5 



Memòria de la intervenció arqueològica al Castell de Milany (T.M. de Vidrà, Osona) 

 

Imatge 5: Detall de l’angle de la cara interna de la paret UE 5 amb la torre 

 

Imatge 6. Vista de la paret est descoberta. 

UE 5 

UE 4 



Memòria de la intervenció arqueològica al Castell de Milany (T.M. de Vidrà, Osona) 

 

Imatge 7. Cala a l’interior de la torre i possible accés (porta o finestra) a la paret est. 

 

Imatge 8. A l’esquerra paret caiguda i a la dreta possible accés (porta o finestra). 



Memòria de la intervenció arqueològica al Castell de Milany (T.M. de Vidrà, Osona) 

 

Imatge 9: Vista de l’interior de la torre. 

 

Imatge 10: Vista de l’interior de la torre. 

 



Memòria de la intervenció arqueològica al Castell de Milany (T.M. de Vidrà, Osona) 

 

Imatge 11: Detall d’un forat per a les bigues. 

 

Imatge 12: Detall de la llimadura de ferro llençades al sediment de l’interior de la torre. 

 

 



Memòria de la intervenció arqueològica al Castell de Milany (T.M. de Vidrà, Osona) 

 

Imatge 13. Detall de la paret UE 12. 

 

Imatge 14: Alçat de la paret UE 7 i a la part inferior la UE 9. 

 



Memòria de la intervenció arqueològica al Castell de Milany (T.M. de Vidrà, Osona) 

Imatge 15: Planta de la UE 7. 

 

Imatge 16: Planta de la UE 9. 

 



 

Imatge 17: Planta de la UE 9  que s’adossa a la UE 7. 

  

Imatge 18: A la dreta l’enllosat UE 8. 



Memòria de la intervenció arqueològica al Castell de Milany (T.M. de Vidrà, Osona) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 19: Vista general de la UE 10 i a l’esquerra el mur UE 11. 

 

Imatge 20: Alçat de la UE 10. 



Memòria de la intervenció arqueològica al Castell de Milany (T.M. de Vidrà, Osona) 

 

Imatge 21: Vista general de la UE 10 i 11 recolzant sobre la roca natural disgregada.  

 

 

 



Memòria de la intervenció arqueològica al Castell de Milany (T.M. de Vidrà, Osona) 

 

 

 

 

Imatges 22 i 23. Protecció i senyalització. 



Memòria de la intervenció arqueològica al Castell de Milany (T.M. de Vidrà, Osona) 

DOCUMENTACIÓ PLANIMÈTRICA 

 

 



    

FULL:DATA:NOM:Planimetria:EXCAVACIÓ:

Castell de Milany. T.M. Vidrá.
Osona (Girona) J.Ignacio Jiménez Plànol de Situació Octubre 2012

ESCALA:

1:500
NUMÈRICA GRÀFICA

01
ARQUEÒLEG:

0 25MMarta Fàbregas /
Francesc PujolDiputació de Girona

MUR ORIENTAL

CISTERNA

CASTELL DE MILANY





FULL:DATA:NOM:Planimetria:EXCAVACIÓ:

Castell de Milany. T.M. Vidrá.
Osona (Girona) J.Ignacio Jiménez PLANTA GENERAL Octubre 2012

ESCALA:

1:50
NUMÈRICA GRÀFICA

02
ARQUEÒLEG:

0 2.5M
Diputació de Girona

1537.00

Rasa excavada



UE1

UE1

Marta Fàbregas /
Francesc Pujol

UE2

UE12

UE4

UE3

UE5

1528.47

1528.34

1528.22

1528.47

UE8

UE9

UE7

1526.42
1527.09

1526.59

UE10

UE11
1526.57

1526.28


