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ls primers celonins habitaven en masies
disperses agrupades a l'entorn de la
parròquia de Sant Martí de Pertegàs. En el
segle XI els senyors del Montseny construïren
una capella dedicada a Sant Celdoni al peu
del camí ral de Barcelona a Girona. La seva
bona situació geogràfica i l'empenta de
l'orde militar de l'Hospital de Sant Joan de
Jerusalem, propietaris de la vila des de 1151,
propiciaren el creixement de cases al seu
entorn, la fortificació de la vila i la creació
del mercat fora muralla (segle XII). Aquest
nucli urbà prengué el nom de la capella:
Sant Celoni.
A l'inici del segle XIII ja hi havia 72 focs o
cases i a mitjan segle XIV la població ja
s'acostava al miler d'habitants. L'any 1370
els hospitalers aprovaven les ordinacions de
bon govern, unes de les primeres a Catalunya,
que palesaven la puixança i bona organització
de la vila. El 1405 Sant Celoni passà a ser
propietat dels Cabrera, que completaren,
així, els seus dominis en el Montseny.
1
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4 Torre de la Força al carrer de les Valls,
restaurada el 2009
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6 Arc gòtic i nova estructura metàl·lica del Pont Trencat

Estudis, 12). La capella de Sant Ponç 3
(plaça de Rafael Ferrer) formava part de l'antic
hospital de mesells o leprosos anomenat de
Sant Nicolau, situat fora de la muralla. Tot i ser
d'estil romànic és un edifici tardà, que data de
finals del segle XII o del XIII. És d'una sola nau,
amb absis semicircular i contraforts exteriors.

4

Sant Martí de Pertegàs 1 (parc de la
Rectoria Vella), la primitiva parròquia del
terme, apareix en documents del segle XI.
L'església, d'origen romànic, s’amplià
considerablement en el segle XIV. Les restes
actuals corresponen a una part de la nau
central, coberta amb volta de canó apuntat.
També són d'època romànica l'absis de la
capella de Sant Celdoni 2 i la capella de
Sant Ponç. De la primera es conserva l'absis
semicircular, construït amb carreus tallats
de granit, a l'interior d'una casa (plaça dels
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La primera notícia que tenim de la muralla
o Força de la vila 4 és de l'any 1154, però
la construcció actual deu correspondre al darrer
quart del segle XIV, quan es fan obres
importants a la muralla. Se'n conserven algunes
torres de planta circular i murs aprofitats com
a parets de cases o façanes, com can Mai
Tanquis (plaça del Bestiar, 1). La Força és un bé
cultural d’interès nacional.
La Rectoria Vella 5 era l’habitatge del rector
i sacerdots de Sant Martí de Pertegàs. És un
magnífic exemple de casal gòtic civil del segle
XV, de planta rectangular estructurada a l'entorn
d'un pati central. Les galeries d'arcs
conopials de maó del segon pis corresponen
al segle XVI. Al primer pis del pati destaca un
gran finestral tripartit amb esveltes columnes

5

gòtiques. La planta baixa s’utilitza per fer-hi
exposicions temporals.
El Pont Trencat 6 , que travessava la Tordera
seguint l'antiga Via Augusta, conserva un arc
gòtic del segle XIV o XV, la resta es destruí el
1811 durant la Guerra del Francès. Darrerament
(2003) s’ha restaurat i completat amb una
estructura metàl·lica que evoca la forma
original.
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es cases d'aquests segles posen de
manifest el creixement de la vila al llarg
del carrer Major. Un bon nombre d'aquestes
edificacions correspon al darrer quart del
segle XVI, moment econòmic favorable. Al
fogatge de 1553 ja hi consten 105 cases o
focs al poble, i 10, fora vila. La majoria de
caps de casa treballaven en oficis artesanals:
destacaven els tèxtils (paraires, teixidors de
llana, de lli), sabaters i sastres, els relacionats
amb les feines del camp (ferrers, boters...) i
hostalers, que proveïen el mercat local i de
la seva comarca.
L'arquitectura que caracteritza aquesta època
és popular, sense que es pugui parlar d'un
estil, i perdurarà pràcticament fins al segle
XlX. L'estructura de la casa és simple: consta
de planta baixa i un o dos pisos. La porta,
ampla, sol ser de carreus de granit i dóna pas
a l'obrador o taller. A la llinda hi podem trobar
inscripcions interessants: dates, el nom del
propietari, símbols de l'ofici... La finestra del
primer pis, alineada amb la porta, també és
de pedra. Algunes estan decorades amb caps,
sanefes senzilles... Del segle XVI destaquen
pel seu decorativisme les finestres conopials,
característiques del gòtic tardà.
12
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9 Can Mai Tanquis

Les llindes de can Bosc 15 mostren la llarga
pervivència d'aquesta tècnica constructiva,
ja que hi ha un segle entre l’una i l’altra:
1576 i 1678. Al capdamunt del carrer Major
hi ha un grup de cases amb la porta d'arc
de mig punt feta de totxo. Algunes de les
finestres de pedra estan decorades.
12

Seguint el carrer Major des del barri de la Força
trobem la casa d'en Salvador Molar 7 , de
1578. A can Boada 8 l'any 1589 hi vivia un
ferrer, com mostra l'enclusa de la llinda. A la
finestra de can Mai Tanquis 9 hi trobem una
invocació religiosa: 1589 JESUS: MARIA. La
inscripció de can Tauler 10 és explícita: ANY
1600, data que també escau a les dues cases
amb què fa cantonada.
A can Bonsoms 11 hi ha una bella finestra
conopial lobulada del segle XVI. De la mateixa
època o poc anteriors són les voltes 12 o cases
porticades de la plaça de la Vila. Les dues
finestres conopials de can Maties 13 , de granit,
són més senzilles. La de can Besa 14 destaca
per la seva decoració popular a base de cercles.
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Al carrer Major hi ha altres cases o elements
similars als destacats fins ara. També sobresurten
algunes finestres del segle XVI ben esculpides,
com les procedents de Can Ramis 16 (Anselm
Clavé, 6) o la del casal dels Jalpí i Julià 17
(Bellver, 7), batlles de la vila.

18
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20 Església parroquial
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n gravat francès realitzat la segona
meitat del segle XVII, malgrat ser poc
objectiu, ens dóna una idea de com era la
vila aleshores. La vila, que era bastant gran,
estava envoltada d'una extensa muralla.
L'església parroquial i tres o quatre
edificacions més sobresortien a l'interior,
destacant-se de la resta. Des de l'època
medieval la vila havia anat creixent al llarg
del carrer Major, i a mesura que s'estenia
s'ampliava el nucli fortificat. Entre els segles
XIV i XV es formà el segon recinte, que
arribava fins a la plaça d'en Nicola i tenia la
porta a l'altura de l'actual Ajuntament. El
tercer recinte, del segle XVI, s'anomenava
veïnat de la Torre perquè al portal, la Torre
de les Hores, hi havia el rellotge públic.
Aquesta porta estava davant de can Bosc
(carrer Major, 67-71). El darrer nucli, el de la
Vilanova, estava situat a l'entorn de l'Hospital
de Pobres i Malalts (carrer Major, 51-53).

20

20
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Amb la forta expansió es decidí edificar una
nova església parroquial 20 al bell mig
de la vila: l'antiga parròquia havia quedat
allunyada i petita. Aquesta obra ambiciosa,
començada l'any 1634, esdevindrà l'element
emblemàtic del nostre patrimoni. L'edifici,
característic del barroc, es va inaugurar el
1703. És de planta rectangular, amb capelles
laterals entre els contraforts i absis octogonal.
L'extraordinària façana està coronada amb
un capcer semicircular. La portada,
acuradament treballada en marbre, és de
1753. El més destacat, però, és la decoració
esgrafiada de 1762. Aquests esgrafiats són
els més importants de Catalunya i mostren
figures al·legòriques de virtuts (Fe,
Esperança, Caritat, Justícia), arcàngels, sants,
àngels músics... que s'ordenen en la façana
formant un retaule monumental que es
restaurà el 2003. La imatge de Sant Martí,
del celoní Lluís Montané, és de 1953.
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L'Hospital de Sant Antoni o de Pobres
i Malalts 21 (carrer Major, 51-53) consta
de la casa de l'hospital i la capella. El primer
té un gran portal d'arc de mig punt adovellat,
amb un relleu a la part superior que representa
la crucifixió. La capella, construïda el 1752,
conserva un retaule barroc. A la planta baixa
de l’hospital ara hi ha l’Oficina de Turisme.
D'aquesta època destaquen els casals de dues
importants famílies: els Soler i els Ramis. La
casa Soler de Vilardell o can Cortada
22 (carrer Major, 93) té la façana ordenada
simètricament amb grans obertures de pedra.
Era el casal dels barons de Vilardell,
descendents d’en Soler, que matà un drac
llegendari amb una espasa de virtut. A Can
Ramis 23 (plaça Vila, 23-26) es van fer unes
reformes importants cap a l'any 1950. Bona
part dels elements originals es van mantenir,
afegint-n'hi d'altres, com la bella galeria d'arcs
carpanells del segons pis, procedent de
Barcelona. A la llinda principal destaca l'escut
de la casa Ramis. Actualment, la planta baixa
del casal es destina a exposicions temporals.

23

22
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21

22 Relleu amb en Soler de Vilardell matant el drac
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mb la segona meitat del segle XIX
començà la gran transformació de
Sant Celoni, que s'assolirà plenament en
el transcurs del segle XX.
L'arribada del ferrocarril l'any 1860 afavorí
la implantació de les primeres indústries a
finals de segle i especialment a principis
del següent, entre les quals destacaren les
dedicades a la producció tèxtil, de taps de
suro, de ciment i de llet condensada. Aquest
any la vila tenia 2.445 habitants. L'expansió
urbanística arribà fins a la carretera Vella
i la via del tren.
El segle XIX fou un temps d'esplendor de
les grans masies i cases pairals de la zona
(Olzinelles, Montnegre, Fuirosos, Vilardell...).
Moltes s'engrandiren o es reconstruïren en
aquesta època palesant el bon moment
econòmic de les explotacions forestals. Els

27

24
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grans propietaris també feren construir,
durant la segona meitat del segle, grans i
luxoses cases als llocs més cèntrics de la
vila. Entre les diferents edificacions es pot
veure un afany de competència, de rivalitat
per bastir l'edifici més gran i ostentós.
En aquest capítol sobresurt l'Hotel Suís
24 (plaça de la Vila, 15-16), casa pairal a
la vila de la família Valls d'Olzinelles,
construïda el 1886. L'edifici consta de planta
baixa, amb un gran pòrtic encarat a la
plaça, i dos pisos resolts en rigorosa simetria
classicista. Un frontó triangular, amb
inscripcions i l'escut heràldic de la família
Valls, corona la façana principal, restaurada
el 2006.
Can Comes 25 (plaça de la Vila, 27) era la
casa dels Agustí d'Olzinelles. És una casa
de tres pisos, amb obertures d'arc carpanell
disposades simètricament. El més característic,
però, és la decoració a base de motllures i
motius ornamentals de terra cuita.
La família Pons de Campins construí el
que és ara can Casadevall 26 (carrer Major,
121-123). El baix és de carreus de pedra
encoixinats i als pisos hi ha balcons amb
obertures rectangulars i finestres apuntades
als extrems.
Més tardana fou la façana de ca l'Oller 27
(carretera Vella, 22), edificada pels Oller
de Fuirosos el 1913, que es caracteritza
pel seu classicisme i sobrietat. La planta
baixa també és de carreus de pedra. Al
carrer de Sant Antoni hi ha altres cases de
finals del segle XIX, habitatges a la vila dels
propietaris de can Sallés, can Minuart i can
Riera de pagès.
Can Guerris 28 (carrer Major, 133) o can
Gurri 29 (plaça dels Estudis, 7) són edificis
anteriors i mostren, entre d'altres, la manera
de construir a cavall entre els segles XVIII i XIX.

26
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25 Casa dels Agustí d’Olzinelles
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aral·lelament al creixement de població,
que el 1920 comptava amb 3.311
habitants, s’anà consolidant la indústria: cap
a l'any 1915 hi havia catorze fàbriques de
taps de suro; cinc, de teixits de cotó; dues,
de begudes gasoses; una, de paper i cartró,
i una altra, de ciment.
Les construccions de principi de segle estan
a cavall entre l'eclecticisme i el modernisme.
Hem de destacar can Vilà 30 (plaça de la Vila,
11), amb baranes de gust modernista, can
Magí o Correus 31 (carrer Major, 143) i can
Barri 32 (carrer d’Anselm Clavé, 7), de 1903,
amb dues grans balconades de perfil sinuós.
També hi ha cases interessants a la carretera
Vella, on sobresurt la torre de l'Oranich 33
(carretera Vella, 48).

34

34
38 Ajuntament. Obra de J. Domènech Mansana, 1926
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38 Escorxador, de Josep Domènech Mansana

41 Ca la Vilella, de Josep Domènech Mansana

40 La Tèrmica. Obra de Josep Domènech Mansana

El gran canvi qualitatiu de l'arquitectura i
l'urbanisme de l'època està vinculat a l'obra
de l'arquitecte Josep Domènech Mansana,
de la generació d'arquitectes posterior al
modernisme, que va ser nomenat arquitecte
municipal l'any 1918. En el Pla general
urbanístic de 1924 es disposaran reformes
importants, preveient el creixement i la
modernització de la vila: obertura de nous
carrers i una ronda, enderrocament de cases
per eixamplar i alinear carrers o per construir
noves places... Durant els anys 20, a més dels
canvis urbanístics, es construïren diversos edificis
públics (ajuntament, escorxador, cementiri
municipal, escoles...). Domènech realitzà també
obres per a entitats (l’Ateneu) i particulars,
com naus industrials: can Bes Nou 34 (carrer
de Jacint Verdaguer, 5), la Tèrmica i habitatges:
ca l'Àlvarez 35 , can Vulart 36 (carrer de Sant
Josep, 41 i 39), ca la Vilella...
L'esvelt Ajuntament 37 (plaça de la Vila, 1),
de 1926, té una estructura esglaonada, de
la qual sobresurt la torre central amb rellotge
i campanar de ferro. El cos central s’alça

Composici n

sobre un sòlid pòrtic d'arcs rebaixats.
Destaquen la decoració amb maons i els
poderosos ràfecs de les teulades.

31

32

L'Escorxador 38 (passeig de la Rectoria Vella)
segueix la forma típica de masia basilical, amb
el cos central més elevat que els laterals, cosa
que permet una bona il·luminació. El portal
principal és un arc apuntat de totxo i tot
l'edifici descansa sobre un sòcol de simples
pedres de riera. La Tèrmica 39 (carrer de
Campins, 2-4), de 1925-30, és una petita nau
de tipus industrial utilitzada com a central
tèrmica per produir energia elèctrica. A més
de les grans arcades que s'obren a les façanes,
la caracteritza el curiós dipòsit cilíndric disposat
sobre un alt pilar de carreus de granit. Ambdós
edificis s’han rehabilitat darrerament per acollir,
respectivament, la biblioteca (1999) i l’arxiu
municipal (1997). D'entre les cases particulars,
sobresurt ca la Vilella 40 (carrer de Campins, 7),
construïda entre 1925 i 1935 i decorada amb
esgrafiats.
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L'església de Sant Martí, del segles XVIIXVIII, és d'una sola nau amb dues capelles
laterals. D'entre les cases de pagès destaquen
ca l'Arabia i can Ginestar, amb finestres
conopials del segle XVI. Can Cases és una
bella masia de 1636. Entre les ampliades el
segle XIX hi ha ca l'Auladell i can Preses.

L'església de Sant Cebrià, construïda entre
els segles XVI i XVIII, és molt senzilla. Can
Terrades i can Bac són construccions típiques
de finals del segle XVI. El Forn del Vidre és
més tardà. Can Riera de Fuirosos i ca l'Oller
es van reconstruir i ampliar en la segona
meitat del segle XIX. La darrera es va modificar
l'any 1929.

L'església de Sant Llorenç, amb elements
dels segles XII-XIII i XV-XVI, té un senzill pòrtic
i campanar d'espadanya. S’ha rehabilitat el
2011. La masia més important és cal Batlle,
un gran casal de finals del segle XIX convertit,
actualment, en hotel.

Forns de pega de can Valls, Olzinelles
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Aquest nucli urbà va créixer a l'entorn de
l'església de la Mare de Déu de
l'Esperança, l’Hostal (Ribot) i el casal dels
Gualba (Can Bruguera). L'església es va
començar en el segle XVI i es va ampliar cap a
l'any 1634. Les cases més antigues s'alineen al
llarg del carrer Major. Els edificis més emblemàtics
són Ribot, envoltat d'un barri; Can Bruguera,
amb belles finestres conopials del segle XVI, i
can Cabra, que
també té relleus
escultòrics als
finestrals. Hi ha força
cases construïdes
entre finals del segle
XVI i el XVIII. Algunes
masies, com can
Batllori o l'Hostal
Nou, també tenen
bells finestrals
conopials.

D'entre les cases de pagès dels voltants de
Sant Celoni sobresurt can Lligada, de finals
del segle XVI i ampliada cap a l'any 1755.
Can Riera de l'Aigua, can Domènech, amb
un arc conopial, can Minuart i can Sallés
són masies típiques dels segles XVI-XVIII.

L'església de Sant Esteve es va construir
entre els segles XVI i XVIII. Té un bell campanar
d'espadanya sobre la façana. La rectoria és
un interessant casal de finals del segle XVI o
principis del XVII. De la mateixa època és can
Valls, ampliat a finals del segle XIX. Altres
cases de la segona meitat del segle XIX són
ca l'Agustí, can Draper i ca l'Alzina Nou.
Pel que fa a la indústria tradicional sobresurten
el pou de glaç de can Draper, de 1771, i
els forns de pega de can Valls.
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