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1. HOSPITAL VELL
Quan el poble de Sant Celoni ja havia crescut bastant, es va construir 
l’edifici que teniu al davant, l’antic Hospital de Sant Antoni Abad.

2. PORTAL DE LES HORES
Com que l’edat mitjana era una època perillosa, la vila es tancava a les 
nits amb unes portes molt grans. 
Els viatgers que passaven per Sant Celoni solien fer nit al poble i, quan 
les portes es tornaven a obrir al matí, continuaven el seu viatge.
 
3. ESGLÉSIA 
Quan Sant Celoni es va fer gran i la gent ja no cabia a l’església de 
Sant Martí de Pertegàs, que després visitarem, es va construir aquesta 
església, molt més espaiosa i que quedava més a prop de les cases. 

4. CARRER MAJOR
Al carrer Major, que era l’antic Camí Ral per on passaven tots els 
viatgers, hi vivien famílies molt importants, com la d’en Soler de 
Vilardell, el cavaller de qui us he parlat abans.

5. PLAÇA DE LA VILA
La plaça de la Vila era un lloc de trobada per a comerciants i 
vilatans, que des de molt antic venien a comprar i vendre al mercat 
que es feia a la plaça i a sota les voltes. 
Avui dia, a la plaça, s’hi celebren els esdeveniments més importants i, 
a alguns d’ells, inclús se’ls hi ha dedicat una escultura!
El Ball de Gitanes és un ball típic del Vallès i el de  Sant Celoni té 
música, ball i vestuari propis.

6. BARRI DE LA FORÇA
Benvinguts al meu barri!
Aquí vaig néixer jo, al nucli més antic de Sant Celoni. L’anomenat barri 
de la Força estava emmurallat i, com us he dit abans, quedava tancat 
a la nit per protegir-nos de possibles assalts. 
A la gent que vivia al barri li agradava decorar els portals de 
les seves cases i, així, també feien promoció del seu negoci. Algunes 
d’aquestes decoracions encara es conserven avui dia.

7. TORRE DE CAN CASQUET
A més de les portes que tancaven el barri, a la muralla hi havia 5 

torres des d’on es vigilava que ningú s’acostés amb males intencions. 
A més a més, hi havia un altre sistema per protegir-nos; la muralla 
estava envoltada per un fossat (o vall) que s’omplia d’aigua quan hi 
havia perill.

8. TORRE DE LA FORÇA
La Torre de la Força es va restaurar l’any 2009 perquè tothom que 
vulgui pugui veure com era a l’època medieval. 
Quan van venir temps més tranquils i ja no calia vigilar contínuament, 
aquesta torre es va convertir en habitatge, amb una quadra a la part 
baixa i una habitació a la part de dalt.

9. SANT PONÇ
A l’edat mitjana també hi havia moltes malalties. Hi havia una de molt 
contagiosa, la lepra, que va fer que s’hagués de construir un hospital 
bastant allunyat del poble per evitar que tots els veïns ens poséssim 
malalts.

10. PASSEIG DEL PERTEGÀS
El passeig del Pertegàs és un dels llocs més agradables de Sant 
Celoni. Aquí estem a tocar de la natura i el bosc, molt important per 
a nosaltres.
Gràcies al bosc i a la muntanya podíem tenir moltes coses bones que 
ens permetien  viure millor, com llenya per escalfar-nos, aliments o 
fusta per fer estris, per conrear els camps. L’aigua ens la proporciona-
va la riera de Pertegàs, que dóna nom al passeig.

11. RECTORIA VELLA
En aquest gran jardí trobem l’antiga església de Sant Martí de 
Pertegàs. Aquesta va ser la primera església que es va construir a Sant 
Celoni i era la parròquia, un lloc molt important perquè en ella es venia 
a pregar, però també a trobar-se amb els veïns que vivien en cases de 
pagès molt disperses i a qui no es veien gaire sovint. 
Aquesta és molt més antiga que l’Església parroquial de Sant Martí.

12. ESCORXADOR
L’edifici que teniu al davant era l’escorxador del poble. Es va 
construir aquí perquè quedava apartat del centre i així s’evitava les 
males olors i que es propaguessin malalties i infeccions. Actualment 
l’edifici és la biblioteca municipal.
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COM JUGAR-HI?

Per poder fer aquest joc de pistes cal que seguiu l’itinerari, us atureu 
a cada punt del mapa marcat amb un número i després de llegir 
l’explicació, mireu a dalt, a baix, a esquerra i a dreta per trobar la 
imatge que hi correspon. Algunes estan ben amagades!

Quan la trobeu, escriviu el número en el cercle de sota la fotografia.

Molta sort! 

Benvinguts a Sant Celoni!

Em dic Maria del Puig, visc al barri de la Força i vull ser 
cavaller!
Avui us faré de guia per aquesta vila que va ser un lloc de 

pas molt important per a comerciants que viatjaven a Barcelona o 
Girona per fer els seus negocis. 
Quan jo vaig néixer, a l’època medieval, a Sant Celoni passaven coses 
extraordinàries: hi havia un drac ferotge que no ens deixava viure en 
pau i ni les bruixes que vivien als boscos del Montseny i del Montnegre 
podien acabar amb ell.
Tots vivíem atemorits fins que en Soler de Vilardell, un cavaller molt 
valent, va aconseguir matar el drac amb la seva espasa de virtut. A 
partir de llavors vam poder viure tranquils i jo somio convertir-me en 
un cavaller tan valerós com ell. 
Visca en Soler!


