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PUNTS D’INTERÈS

FONT DE LES CANELLES
FonFont que recull l'aigua del riu Gaià, que 
neix al manantial del Gubià, molt a prop 
de la font.  Fou construïda cap al 1614 pel 
comte Dalmau III de Queralt i de Codina, 
virrei de Catalunya. Destaquen les vuit 
canelles de bronze esculpides en forma 
de caps grotescs emergents de la boca 
d’uned’unes caràtules elaborades en baix relleu 
a la façana

RESCLOSA MAJOR
Resclosa o peixera medieval que recollia 
l’aigua del rec dels terrenys propers a 
aquest tram de riu. Més endavant, el rec es 
desvia cap als horts que ens queden per 
sota i porta fins a la bassa del Molí Nou.

MOLÍ NOU
TTambé conegut com el molí de Bofill o Boffí 
(642 m.) Actualment només se’n conserven 
les restes.

AQÜEDUCTE MEDIEVAL
L’aqüeducte és una construcció de 32 m de
longitudlongitud, documentat des del s.XIII que 
salva el riu Gaià i portava l'aigua des del 
Molí Nou al Molí de la Torre. Té entre quatre 
i cinc metres d’altura. 

MOLÍ DE LA TORRE
MolMolí fariner documentat ja des del segle 
XIII que rebia l'aigua del molí Nou i la cedia 
al molí de Pocarull. Al seu interior té dues 
arcades de mig punt que van de la planta 
baixa a les golfes. La bassa adossada està 
realitzada tota ella en pedra treballada.

POU DEL GEL
ConstrucciConstrucció cilíndrica de 1707 tancada 
per una falsa cúpula, al centre de la qual 
hi ha una llosa que cobreix l’orifici pel qual 
s’extreia el gel. L'obertura permetia omplir 
el pou amb gel o neu durant l'hivern per tal 
de poder-ne disposar a l'estiu.  Fa uns 8m 
de profunditat i uns 5,5m de diàmetre. Es 
trobtroba a peu del camí per facilitar el trasllat 
de la neu o gel a la població amb carros. 
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MOLÍ DE POCARULL
AntiAntic molí fariner documentat desde  
1305 del qual en queda una estança 
rectangular i de dimensions petites de 
la part baixa del molí. Es troba a la part 
dreta del riu Gaià, força més elevat que 
el riu ja que rebia l'aigua procedent del 
molí de la Torre a través d'una canonada. 

MOLÍ DEL SOLMOLÍ DEL SOL
EEs feu construir al 1753. La porta principal 
té una gran pedra que serveix de llinda 
on hi ha esculpit un escut amb un sol 
que porta aquesta data. Rebia l'aigua 
directament del riu Gaià des d'una petita 
resclosa que canalitzava l'aigua fins a la 
bassa. 

MOLÍ VELL DE SMOLÍ VELL DE ST. GALLARD
TTambé conegut com a Molí Vell o de Dalt 
de Sant Gallar. Un dels molins fariners 
hidràulics més antics de la comarca (s.XIII),  
En resta una nau rectangular i coberta 
amb volta de canó. Encara que s'emprava 
com a sala de les moles, en el casal s'ha 
conservat el canal d'entrada d'aigua al 
cacacacau i amb dificultat pot ser determinada 
l'estructura de la bassa, situada a la banda 
nord.

SANT GALLARD
Pedania del municipi de Les Piles. El poble 
es va formar a redós del seu castell l'any 
1179. Té una església romànica dedicada a 
la Mare de Déu de la Llet. Els avantpassats 
d’Antoni Gaudí procedien de la casa que hi 
ha enfront de l’església.

ERMITA DE FIGUEROLA
ErmitErmita de Sant Salvador de Figuerola 
(723 m.). Fou bastida al segle XII. Té un 
absis amb fris inferior i finestra de doble 
esqueixada. Prop de l’església, al camí de 
Sant Gallard, hi trobem una creu de terme. 
És de pedra, amb una base rodona, un fus 
polièdric i acabada amb una creu de ferro. 
AquestAquesta creu va ser restaurada l’any 2008.




