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EL PODER FEUDAL A AIGUAFREDA

La baronia d’Aiguafreda-Cruïlles
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El municipi d’Aiguafreda rep el nom de l’antic vilar
d’“Aquafrigida”, documentat l’any 898, l’emplaçament del

AIGUAFREDA

qual fou ocupat a partir dels segles XI-XII per una torre.
Aquesta, amb el temps, esdevingué “domus” o casal
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fortificat. Els senyors del casal foren inicialment els
Aiguafreda, que prengueren el nom del lloc i van emparentar després amb els Cruïlles. L’any 1577, els Cruïlles reberen
del rei Felip II la categoria de barons, és a dir, senyors amb
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dres jurisdiccionals de jutjar i castigar. Aleshores, la
“domus” esdevingué castell i el seu terme, baronia.

La rodalia del
castell de Cruïlles
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Tot i que l’antic castell no és visitable, el seu entorn presenta
diversos elements d’interès que valen una excursió: el dolmen
de Cruïlles, la Cova del Moro, la surgència de les Fontetes, el
conjunt de masies històriques dels contraforts del Montseny
(Casanoves, l’Aragall, Can Serra de l’Arca, el Saüc…), les vistes
sobre la vall del Congost i els Cingles de Bertí i, no gaire més
lluny, el conjunt monumental d’Aiguafreda de Dalt.
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El fet que la baronia d'Aiguafreda fos

El castell de Cruïlles

el precedent del municipi contempo-

La primerenca “domus” d’Aiguafreda fou destruïda durant

Cruïlles com el dels Pignatelli

la Guerra Civil Catalana de la segona meitat del segle XV.

apareguin en la simbologia municipal

A partir de 1512 fou reconstruïda pels Cruïlles i el nou edifici

actual, com l'escut i la bandera.

esdevingué centre de la baronia d’Aiguafreda durant diversos
segles i sota diversos senyors: els Cruïlles, els Aimeric
i els Pignatelli.
Abandonat i enrunat, fou reconstruït pels seus
actuals propietaris, aprofitant els antics murs,
donant-li la seva fesomia actual. Avui està
catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional.
Des de la seva posició enlairada, el castell de
Cruïlles ha simbolitzat sempre per a la gent
d’Aiguafreda la imatge de l’antic poder feudal
damunt la vall del Congost.

rani explica que tant l'escut dels
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