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ELS VEÏNATS DE CASSÀ
El municipi de Cassà de la Selva, situat al sud de la comarca del Gironès, té una extensió
de 45,16 km2., limita al nord amb Llambilles, amb les antigues parròquies de Santa Pellaia i de
Sant Cebrià de Lledó (els Metges) que es troben agregades al poble de Cruïlles-Monells-Sant
Sadurní de l’Heura; a l’est, amb l’antiga parròquia de Romanyà de la Selva, agregada a Santa
Cristina d’Aro; al sud, amb Llagostera i Caldes de Malavella; i a l’oest, amb Caldes de
Malavella, Sant Andreu Salou i Campllong.
Travessa al municipi, de nord-oest a sud, la carretera C‐65 de Girona a Sant Feliu de
Guíxols. Des del nord de la vila n’arrenca la carretera que va a la Bisbal; queda al sud‐oest la
carretera que va a Caldes de Malavella; i a l’oest la que va a Riudellots de la Selva, on troba
l’enllaç amb la carretera nacional N-II, amb l’autopista AP-7 i amb l’aeroport Girona‐Costa
Brava. Una xarxa de camins veïnals, alguns de molt antics, enllacen els masos i les masies amb
el nucli urbà. Es conserven, en molts punts, els antics traçats de camins públics que, fa uns anys,
ens unien amb poblacions veïnes de la nostra comarca i també de les comarques veïnes; també,
en gran part, el traçat de l’antiga via del carrilet on discorre el carril bici de Girona a Sant Feliu
de Guíxols que forma part de la xarxa de les vies verdes.
El nucli urbà es troba situat aproximadament en el centre del terme municipal, envoltat
pels seus veïnats: Llebrers de Baix, Llebrers de Dalt, i Matamala, a tramuntana; les Serres i
Verneda (amb els refugis de les Gavarres inclosos), a llevant; Serinyà i Esclet, a migdia; i
Mont‐roig, Mosqueroles i Sangosta, a ponent.
Totes les terres del terme municipal pertanyen a la conca del riu Onyar, però, localment
el nostre territori podem dividir-lo en sis subconques principals:
1) La de la riera Cagarella, que limita la part meridional del terme municipal amb
Llagostera i és afluent, per la dreta, de la riera Gotarra.
2) Al sud, la riera Gotarra també segueix la perifèria i fa de límit amb Caldes de
Malavella.
3) A orient, la riera Verneda és el principal corrent del terme cassanenc i comença fent
de límit amb Romanyà i Llagostera i, després, s’endinsa, de llevant a ponent, recorrent la zona
de migdia del territori on recull, mitjançant diversos afluents, la majoria de les aigües del terme
municipal fins que retorna a la perifèria i fa de límit ponentí amb Sant Andreu Salou i
Campllong.
4) La riera Bugantona, coneguda antigament com la riera de les Benyes que s’origina a
la part nord-occidental del veïnat de Llebrers, des d’on s’escola cap al sud-oest del veïnat,
entrant i travessant el terme de Campllong, des del nord-est a ponent, i desguassant,
finalment, dins la riera Gotarra.
5) A tramuntana, el Bugantó que corre per la perifèria i fa de límit amb Llambilles i rep
de les terres de Llebrers, el torrent del mas Mates i el torrent de Joan.
6) També al nord, a la perifèria, la riera de la Font que limita amb Santa Pellaia i
Llambilles, recull les aigües de la part més septentrional dels veïnats de Matamala i de
Llebrers, que són conduïdes fins al Bugantó.

ORIGEN DELS VEÏNATS
Històricament a l’any 785 Girona quedà deslliurada del domini musulmà i entrà a formar
part de l’imperi franc. Setze anys més tard era conquerida Barcelona (801) i els Carolingis
situaren la frontera amb l’Islam al sud del Llobregat. El país lentament s’anà estructurant i es
crearen els comtats i els bisbats amb l’origen dels quals començaria a forjar‐se la futura
Catalunya.
En els documents originats en aquests primers temps, segles IX i X, sempre s’hi
esmenten els noms d’algunes villae i villares (vil·les i vilars), com a unitats territorials dins les
terres alliberades que, en èpoques pretèrites, havien sigut unitats d’explotació agrícola,
ramadera i forestal. Entre aquests noms antics s’hi troben ressenyades unes quantes vil·les i
vilars els quals, el seu territori, queda comprès dins del que mes tard seria el terme municipal
de Cassà.
Va ser en motiu de la dotació i consagració de les basíliques preromàniques aixecades
en algunes d’aquestes vil·les quan simultàniament se’ls hi assignà un districte territorial en el
qual, s’aplicà des del primer moment, la recaptació dels Delmes i les Oblacions que gravaven
els productes de la terra i els seus fruits anaven destinats, inicialment, a l’ajut i manteniment de
l’Església Cristiana per part de la comunitat de fidels que volien ajudar al manteniment del
temple i dels clergues que s’ocupaven del culte religiós. La monarquia carolíngia, des del primer
moment, va propiciar una política d’enfortiment i control de la institució episcopal. Les
primeres referències al delme, com a percepció institucionalitzada a les diòcesis de la Marca,
daten de la segona meitat del s. IX. A la diòcesi de Girona, concretament, el 24 de novembre
del 887, el bisbe Teuter dotà la canònica de Santa Maria de la Seu i de Sant Feliu amb els
delmes i ofrenes de 14 esglésies de l’entorn de la ciutat gironina, entre elles la de Sant Martí a
prop de Perles (Cassà). (“omnes ecclesias cum decimis earum vel cum oblationibus ibi
advenientibus”). El document es fonamentava en les disposicions del concili de Nicea (any 325)
com a font legal de la potestat del bisbe damunt esglésies i delmes (“sicut constitutum est in
sancto Niceno concilio et in aliis plurimis conciliis ut omnes basilice atque decime in potestate
episcopi sunt”). A aquests districtes delmers, a més del territori de la vil·la on s’hi havia edificat
el petit temple, hi quedaven incorporats els territoris de les vil·les i vilars més propers formant
junts una unitat territorial delmera que a partir del segle XI seria anomenada parròquia. La
parròquia prenia el nom de la vil.la on s’havia edificat o reedificat la nova esglesiola. En el
nostre cas la vil·la Cassà (villa Caciano) donà nom a la parròquia i les altres vil·les i vilars propers
incorporats a la nova demarcació delmera parroquial, posteriorment, perderen el nom de vil·la
o vilar que els identificava quedant substituïda pel de veïnats.
No es coneix el document de dotació i consagració de l’església de Sant Martí de Cassà ni la
seva data que havia de ser molt anterior a l’any 887, any en que es té noticia del temple
(basilicam Sancti Martini prope Perulas); per un document de venda de terres a la vil·la de
Llebrers, de l’any 954, i hi queda clar que la villa Leporarios (vil.la Llebrers) formava part del
territori de la villa Cathiano (vil·la Cassà). Així doncs és evident que el districte delmer indicat
s’havia creat en un moment indeterminat del segle IX que és quan és dotà i consagrà el temple;
els territoris de la resta de vil·les i vilars, que avui coneixem com a veïnats, també hi havien
quedat incorporats.

LLISTAT DE VEÏNATS

VEÏNAT

CODI DE VEÏNAT

NÚM. PLÀNOL

LLEBRERS DE DALT

03

01

LLEBRERS DE BAIX

03

02

SANGOSTA

08

03

MONT‐ROIG

06

04

MOSQUEROLES

07

05

ESCLET

01

06

SERINYÀ

09

07

VERNEDA

10

08

VERNEDA (REFUGIS DE LES GAVARRES)

10

09

LES SERRES

02

10

MATAMALA

12

11

ALCALDES DE VEÏNAT
VEÏNAT DE LLEBRERS DE DALT i VEÏNAT DE LLEBRERS DE BAIX
Alcalde de veïnat:

Lluís Bargalló i Bou

VEÏNAT DE SANGOSTA
Alcalde de veïnat:

Joan Bou i Vall‐llovera

VEÏNAT DE MONT‐ROIG
Alcalde de veïnat:

Joan Casadevall i Vidal

VEÏNAT DE MOSQUEROLES
Alcalde de veïnat:

Jordi Sitjas i Vilà

VEÏNAT D’ESCLET
Alcalde de veïnat:

Joan Bou i Vidal

VEÏNAT DE SERINYÀ
Alcalde de veïnat:

Lluís Casadevall i Falgàs

VEÏNAT DE VERNEDA
Alcalde de veïnat:

Isidre Tomàs i Mullera

VEÏNAT DE LES SERRES
Alcalde de veïnat:

Ricard Rabell i Matas

VEÏNAT DE MATAMALA
Alcalde de veïnat:

A determinar

