CASTELLS CATALANS
Nom del castell: Juvinyà
Data de construcció: segle XII
Municipi: Sant Joan les Fonts
Comarca: Garrotxa
Altitud: 275 m
Coordenades: E 2.507349 N 42.211438
(Geogràfica - ETRS89)
Com arribar-hi: situat dins mateix del nucli urbà
de Sant Joan les Fonts.

Castell de Juvinyà
El castell de Juvinyà de Sant Joan les Fonts
data dels segles XII- XIV i és un dels millors
exemples conservats d’arquitectura civil
d’època medieval de la comarca de la
Garrotxa.
També conegut com a «casa forta Estada
de Juvinyà», durant l’època medieval fou la
residència de la família de cavallers que dóna

JUVINYÀ
nom a l’edifici.
Segons expliquen les restes arqueològiques
de les diverses excavacions dutes a terme a la
casa forta, sabem que abans de construir el
castell existí un molí fariner hidràulic datat,
aproximadament, als voltants del segle XIII.
Aquest es va cremar en un incendi i sobre les
restes es construí la casa forta.
L’últim descendent de la família de cavallers
fou Gueraua de Juvinyà. Amb ella s’acabà la
nissaga de cavallers i, a partir del segle XV, el
castell passà a mans de diferents famílies de
pagesos que mantingueren el nom originari
fins que fou adquirit per l’Ajuntament de Sant
Joan les Fonts l’any 1982.
El castell, declarat Monument d’Interès
Nacional l’any 1972, està totalment restaurat
i es pot visitar en les dates i horaris establerts
que es poden consultar en el web de
referència.

Castell o Estada Juvinyà situada al nucli urbà de Sant Joan les Fonts. Foto de Jordi Gironès
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Centre d’interpretació del Territori
El centre, localitzat a l’interior del castell
de Juvinyà, és la seu principal del primer Centre d’Interpretació del Territori de la comarca
de la Garrotxa. El seu recorregut consta de
tres zones distribuïdes en tres pisos. A la planta
baixa, hi trobem informació sobre els recursos naturals, l’aigua i la lava, elements
característics del municipi i de part de la comarca. En un primer nivell, a la planta noble,
hi trobem informació sobre l’època medieval,
alhora que podem observar diferents
testimonis d’aquesta època, com els
festejadors i les espitlleres. El segon pis està
destinat a l’actualitat del municipi i de la
Garrotxa. Dins del centre hi podem veure una
maqueta a escala humana i en ple
funcionament del molí hidràulic, diferents
audiovisuals, pantalles tàctils, etc., i, a més,
s’ofereix un programa pedagògic anual amb
activitats diverses per a tots els públics.

Pisos interns del castell. Foto de Jordi Gironès.

Textos extrets del web de turisme de l’Ajuntament
de Sant Joan les Fonts:
http://www.turismesantjoanlesfonts.com/
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Porta principal d’entrada al castell. Foto de Jordi
Gironès.

Dos dels panells informatius del museu de Juvinyà situat dins del castell. Fotos de Jordi Gironès
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