CASTELLS CATALANS
Nom del castell: Celrà
Data de construcció: segle X
Municipi: Celrà
Comarca: Gironès
Altitud: 101 m
Coordenades: N 42.02013 / E 2.88161
Com arribar-hi: està situat als afores de la
població de Celrà, al final del carrer anomenat
del Germans Sabat.

CELRÀ
Berenguer Guifré i li prometé ajuda contra els
seus enemics amb la fortificació de Celrà que
posseïa el seu nebot. El 1238 la vídua de Pere
d’Escala i el seu fill Bernat adquiriren el feu
d’Arnau de Púbol per 180 marcs de plata. Els
Escala eren una família ennoblida de Girona,
la qual en el segle XIII, com d’altres gironins
enriquits, adquirien propietats en la ruralia dels
contorns de la ciutat.
Quan morí en la segona meitat del XVI
Caterina d’Escales, muller de Bernat Alemany
de Foixà-Boixadors i senyor del castell de Foixà,
l’honor passà a mans del seu fill Gaspar. Els
Foixà conservaren la propietat fins el segle XIX.
Informació extreta del web:
h t t p : / / w w w. t a l l e r h i s t o r i a c e l r a . c a t /
coneixpoble_castellscelra.htm

Jordi Gironès
Novembre de 2011
Les primeres referències al castell de Celrà
daten del 922 quan era denominat com a
Celeranus passant després a dir-se Celrano
(1064) i Cilrano (1088). Actualment es troba
integrat en un barri de la població de Celrà i
és conegut com a mansió amb el nom de
can Serra del Castell. El cas és que aquesta
fortificació ha estat coneguda històricament
pel cognom de les diverses famílies que l’han
posseït al llarg dels segles: castell d’Aguiló,
castell o casa dels Escala, casa o força dels
Foixà i, finalment, l’esmentada com a can
Serra del castell.
El castell fou utilitzat com a seu del domini
de les terres reconegudes pel comte de Girona
a la seu episcopal gironina. L’edificació,
sotmesa a un profund procés de reconstrucció, comprèn una torre de l’homenatge
circular lleugerament descentrada cap a
l’angle sud-est, enmig d’un recinte cobert
gairebé quadrangular de dinou o vint metres
de façana.
En la segona meitat del XI, el vassall
Guillem Sunyer va jurar fidelitat al bisbe
celra
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