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L’HORA del poble
CAPMANY



Habitants

611


extensió

26,40 km2
alcaldia
Joan Fuentes i
Pomés



àngel reynal

Marta Arranz Perpinyà l capmany

Montserrat Vayreda en feia el
següent poema: «És amb airós
castell a frec d’entrada que Capmany us convida a passar dins:
és el rei de les vinyes i dels vins,
conegut més enllà de l’encontrada.» En aquest fragment queda
clar com és la terra de Capmany:
de vinyes i vins. El poble està situat als últims contraforts meridionals de la serralada de l’Albera
i limita amb els termes municipals de Cantallops, Agullana i la
Jonquera, per la banda nord; amb
Darnius, per l’oest i el sud-oest;
amb Biure pel sud, i amb Sant Climent Sescebes i Masarac-Vilarnadal, per l’est. També en destann

quen algunes masies disseminades i dos veïnats, el de Bosquerós i
el de Viladevall.
el municipi. L’activitat econòmi-

ca de la població sempre ha anat
lligada amb la terra. És cert que
actualment hi ha alguna zona de
regadiu, però cal destacar que la
majoria de conreus són de secà i
predomina molt la vinya. És per
aquesta raó que el poble és un dels
primers centres dedicats a l’elaboració de vi de l’Alt Empordà. A
més d’una cooperativa, hi ha diverses empreses embotelladores
que elaboren vins amb denominació d’origen Empordà-Costa
Brava i vins escumosos. I de fet, és
un dels pocs pobles de la comarca

El poble és ric
en patrimoni i
també per ser
un dels centres
vinícoles de
l’Empordà
que celebrava la Fira del Vi. Actualment les activitats més importants són els serveis, com ara les
cases rurals, i el món del vi, que
actualment compta amb un total
de nou empreses locals que s’hi
dediquen.

LA HISTÒRIA. El primer document
on es troben referències del poble és un text de 1138 de concòrdia entre Ponç II d’Empúries i Ramon Berenguer IV on s’esmenta
un personatge anomenat Bernardo de Campman. La primera vegada que consta el lloc és el 1246,
sota la grafia Campo magno. Això respondria a la grafia Campmany, que fins i tot va ser oficial,
d’acord amb l’etimologia autèntica de «camp gran». Tot i que la
grafia actual és la de Capmany,
probablement una evolució natural de la llengua parlada per
evitar cacofonies i facilitar la pronúncia, la forma normativa és
Campmany, ja que prové del llatí
i té una evolució regular. n



altitud

110 m
gentilici
Campmanyenc i
campmanyenca



espai web
capmany.cat i
visitcapmany.cat





codi postal

17750
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Joan Fuentes i Pomés. Alcalde i regidor de les àrees de Relacions Institucionals, Comunicació, Urbanisme i Territori i Hisenda

L’alcalde del municipi destaca que Campany és un poble amb molta història de vinyes i vins. En aquesta entrevista explica quins són els
punts d’interès més visitats i quin és el model que volen implementar a la vila. D’altra banda, també desgrana quin ha de ser el futur de
la població i quins són els projectes que té l’equip de govern entre mans com ara l’arranjament de carrers o la museïtzació del Parral

«Capmany ha de
consolidar el seu
model econòmic
entorn el món
del vi»
Doncs explicaria Capmany com
un poble basat en el vi, els seus cellers i actualment encarat a l’enoturisme, a la passejada megalítica
i a l’oferta de turisme rural i gastronòmic que tenim.

del fort i l’església, com a nucli
representatiu. I també destacaria els nou cellers que tenim sota la Denominació Empordà, ja
que són molts cellers. I finalment
també vull destacar tot el que té
relació amb el paisatge i les passejades pel terme, que es distingeixen amb camins bucòlics acompanyats de vinyes i oliveres.

A més, amb un entorn natural immillorable, als peus de l’Albera.

I pel que fa a projectes, què té entre
mans el govern actual?

Som una destinació amable
i de turisme familiar. Nosaltres
intentem encarar-ho en aquestes tres potes que he esmentat.
El nostre atractiu per ordre d’importància és el vi i tot el que se’n
deriva: els cellers, les visites guiades, l’enoturisme, i l’atractiu megalític. I d’altra banda, també tenim l’atractiu de l’oferta turística
basada en el poble i en el recinte
medieval que tenim.

Ara mateix —i dic literalment
ara mateix perquè hem començat aquesta setmana—, la segona fase del PUOSC, que consisteix
en l’arranjament dels carrers Sant
Climent, Centre i Darnius. És un
projecte que té l’objectiu d’arranjar-ho tot, soterrar els serveis...
Són gairebé 700 o 800 metres de
carrers: el que farem serà canviar
tots els serveis i es farà amb una
estètica molt recognoscible que
anirem implementant a tots els
carrers del poble que arreglem.
I d’altra banda, també tenim un
projecte que començarà aquesta setmana vinent: la segona fase del Centre d’Interpretació de
la Vinya i el Vi, que està ubicat a
la nau de llevant de la Societat el

Marta Arranz Perpinyà I avinyonet
nn Com definiria el poble de Capmany a algú que no l’ha visitat mai?

Quins punts d’interès en destacaria del poble de Capmany?

En destacaria tot el que és el recinte medieval que encara conserva perfectament recognoscible molt bona part de la muralla,
gairebé totes les torres, la plaça

ÀNGEL REYNAL

Al nucli del poble
hi destaca bona
part de la muralla,
gairebé totes les
torres i també
l’església
Parral. Aquí ja s’hi ha fet una primera fase i aquesta segona consisteix en fer un altell i començar a
preparar-lo del tot. Llavors vindrà
la tercera part, que serà el projecte museístic definitiu.
Cap on camina el futur del municipi?

El poble de Capmany camina
cap a consolidar el model econòmic que està funcionant molt bé

El futur ha
de passar per
ser un poble
atractiu, còmode
i interessant pels
habitants i visitants

a l’entorn del vi: l’enoturisme. Els
cellers que tenim ofereixen moltes visites guiades. El futur també
va encaminat en l’oferta de turisme rural: actualment a Capmany
hi ha divuit establiments de turisme rural. I sobre el turisme que
tenim actualment, penso que tenim un turisme interessat per la
cultura, un turisme amable i la
veritat és que funciona molt bé,
a l’any hi ha 6.000 pernoctacions.

Quin és l’objectiu de l’equip de govern pel poble?

Des de l’equip de govern actual tenim molt clara la direcció del
poble. Realment penso que ha
d’anar cap a ser un poble atractiu, còmode i interessant sobretot pels habitants i, d’altra banda,
que els visitants hi trobin ofertes
interessant per passar-hi un cap
de setmana, uns dies i repetir l’experiència. n
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Sabies que...
nn ... l’església de Santa Àgata va ser saquejada pels
francesos durant la Guerra Gran del 1794 i també durant els primers dies de la revolució de l’any 1936? És
una de les joies més ben conservades del patrimoni i
la història de Capmany. L’església Parroquial de Santa
Àgata la trobem a la plaça del Fort i està datada dels segles XII-XIII. La seva estructura és d’allò més destacable, ja que té una nau amb absis semicircular i va ser fortificada posteriorment amb dos matacans. Està construïda amb carreus de granit de mida grossa, ben polits
i escairats. La volta de la nau és lleugerament apuntada. La coberta de l’absis té forma ametllada i una cornisa ressegueix i marca l’arrencada de la volta. La porta
s’obre a la façana de migdia. És de tres arcs de mig punt
en gradació. Els batents de la porta de fusta estan decorats amb ferro forjat. L’edifici té dues finestres de doble
vessant: la que se situa al fons de l’absis no és visible des
de l’exterior, ja que està amagada per la casa adossada.
L’altra té una obertura amb forma de petita porta amb
un arc, molt curiosa.
Un altre dels elements patrimonials és la capella de
Sant Sebastià. Segons explica la història, l’any 1509, el
bisbe de Girona va autoritzar la construcció de la capella de planta rectangular i campanar de cadireta, a la Vilademunt, i la trobem a la plaça de Sant Sebastià.

LES FONTS. Fins ara no havíem explicat que Capmany
també és molt conegut per les seves fonts. Sobretot en
destaquen les que hi havia durant el segle passat, al balneari dels Banys de la Mercè: la de la Mare de Déu de la
Mercè o pudosa, que encara brolla a 24 ºC; la de Sant
Rafel, d’aigua salina i sulfurosa, que brollava a 21 ºC, i la
font Rovellada, que brollava a 18 ºC. Fora del poble també en trobem d’altres com ara la font del Capità, la font
del Prat de can Coll de la Mata, la font de Quer Afumat o
la font d’en Feliu, entre moltes altres.
L’ITINERARI MEGALÍTIC. Com hem dit, Capmany es troba

als peus de l’Albera i això és sinònim de terra megalítica.
D’aquesta manera i per promocionar el municipi s’ha
creat el que s’anomena la Ruta megalítica de Capmany,
i tal com destaquen a la pàgina web de l’Ajuntament
segueix el següent recorregut per descobrir els monuments: al camí de Cantallops, a Rocamala, trobarem la
Pedra Oscil·lant i quan trobem la riera de la Verneda, el
dolmen d’aquest nom. No lluny del mas Quer Afumat hi
trobarem el dolmen i menhir de Quer Afumat, i el menhir de Quer Afumat I. Al camí de Capmany per Comanera hi trobarem la pedra dreta Comanera I i
Comanera II, el menhir Vidal, i ja al mas Martí, la Pedra dels Sacrificis. I si aneu al Museu Arqueològic del Parc de Montjuïc
de Barcelona hi trobareu el dolmen
de Vinya Monera de Capmany.

?

«Capmany també és terra de fonts, sobretot
en destaquen les que hi havia durant el
segle passat al balneari dels Banys de la
Mercè»
TERRA DE VINS.

Capmany està
considerada una
de les zones a mb
més producció de
vi. Hi ha prop d’una
desena de cellers i
tots formen part de
la Denominació
d’Origen
Empordà. És per
aquesta
raó que
el consistori
aposta molt

fort per aquest turisme i
per posar en valor tot el
que envolta el món del
vi. Disposen d’una pàgina web visitCapmany
per divulgar la història del poble i la seva
activitat econòmica.
Tal com el descriuen «Capmany és un indret ineludible pels amants del vi i del
cava: no només podreu
degustar i comprar els
productes de la vinya, sinó
que podreu viure tot el procés vitivinícola com la verema i l’envelliment de
productes magnífics en botes de
roure. n
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