Turó de Villacís
Castellcir
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Moianès
A l'est del nucli urbà de Castellcir i al nord de l'església de Sant
Andre
Al Nord oest de de ca l'Antoja, i a l'esquerra de la riera de Tenes.
738,7

Coordenades:

Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.76735
2.16221
430364
4624285

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:
Segle
Estat de conservació
Notes de conservació:
Protecció
Observacions protecció:
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:

Descripció
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08055-131
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval Romànic
XII-XIII
Dolent
Parcialment ensulsit, cobert de vegetació.
Legal
BCIL, aprovació definitiva comissió urbanisme 14/03/2013
Difícil
Sense ús
Privada
08054A003000340000JJ
Cristina Belmonte (iPAT Serveis Culturals)
dj., 23/04/2020 - 02:00

Vestigis d'una construcció situada dalt del turó al que dóna nom. Es conserven les restes d'un edifici, de
certa entitat, tot i que actualment es troba força emmascarat per l'abundant vegetació de la zona.
En base a les característiques del murs conservats i els nivells d'enderroc visibles, sembla que va tenir força
alçada. Està format per un cos al nord, dividit en dos espais, i un altre cos al sud.
La cambra nord est té una amplada de 3,4 m i uns 8 m de llarg, però en manca el mur est. Hi té adossada un
altre un altre construcció, que pel seu parament sembla més moderna. Per la seva banda, la cambra nord
oest fa 4,25 m d'ample per 5,5 m de llarg. Finalment, la cambra sud, adossada al conjunt anterior, fa 8,1 m
de llarg per uns 4,55 m d'ample. Destaca, que a la banda exterior de la paret nord comença un vall bastant
profund que sembla fet artificialment.
Els murs més antics, estan fets amb carreus petits ben escairats i de mides regulars, són força gruixuts, amb
amplades superiors a 1 m. També hi ha murs més prims amb amplades entorn els 0.60 m, que semblen de
fases posteriors.
Per les característiques constructives les restes més antigues podrien situar-se vers els segles XII o XIII,
però només una intervenció arqueològica en podrà aclarir totes les incògnites.

Història
És coneix molt poc sobre les restes conservades al turó. Es sap que entre 1131 i el segle XVII hi havia el
mas Vilacís, però les restes conservades, no semblen correspondre a un mas, a excepció que es tractes tal
vegada, d'un mas fortificat. També hi ha una noticia de 1229, quan rebé a través del testament de Guillema
de Castellcir unes donacions.
Les incògnites sobre les restes conservades plantegen doncs diverses hipòtesis, segons alguns autors,
Vilacís és el que queda del castell conegut com a Castell del Tenes, esmentat des del 898. Part de les restes,
també han estat identificades com la capella de Sant Miquel d'Argelaguer, de situació desconeguda i
documentada des de 1217. Fins el 1432 hi ha vuit notícies més sobre l'església, però només deixen
constància de la seva existència.
La tercera possibilitat seria que es tractés d'una construcció totalment desconeguda.
Hi ha fins i tot una tradició local, que diu que en aquest cim hi havia l'antiga parròquia de Castellcir. Un
crim fet pel senyor del castell, provocà que es trasllades al lloc actual.
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