11 de setembre
de 1714 (Ombres
sobre un poema)

2000

2002

Carles Colomo

Marc de Rooij

Peça feta d’acer i bronze
en commemoració del
vintè aniversari del ball de
gitanes de Sant Celoni

Pèrgola d’acer i fusta que
projecta una ombra on
es pot llegir 11S i 1714.
Al peu del conjunt hi ha
el poema 1714 de Josep
Carner.

Ball de Gitanes
de Sant Celoni

12

Informació

Oficina de Turisme de Sant Celoni
C/ Major, 53 - Tel. 93 867 01 71
turisme@santceloni.cat
www.santceloni.cat/turisme

Plaça de la Vila

Escultures al carrer

Itinerari

Avinguda onze
de setembre
11

Sant Celoni
Ciutat Gegantera
1989

Carles Puche

Sant Martí
1953

Lluís Montané
Feta 200 anys després de
la portalada s’adapta perfectament a l’estil barroc
de la façana. La cara és
un retrat d’Antoni Alsina,
mestre de Montané a qui
es ret homenatge.
13 Façana de l’església
parroquia

Feta d’acer i formigó,
és l’ampliació volumètrica del logotip fet per
celebrar que Sant Celoni
va ser la cinquena Ciutat
Gegantera de Catalunya.
14 Plaça Comte
del Montseny

Per accedir als continguts
d’un codi QR cal disposar
d’un dispositiu digital de
captura d’imatges (telèfon
mòbil, tauleta...) i un
programari específic de
lectura que es pot descarregar d’Internet.

Creu Coberta

Homenatge a
Quico Sabaté

Feta amb pedra de
Girona reproducció de
la creu gòtica original,
del segle XVI que es
conserva a la Rectoria
Vella.

2010

1998

1 Plaça de la creu

Salomé
1996

Lluís Montané
Peça fosa en bronze
que esdevé el símbol
d’acollida de la capital
del Baix Montseny. El
model original de guix
és de 1954.
2

Plaça de l’estació

Cariàtides
d’aigua

Jaume Turón
Figura plana, de mida
natural i retallada en acer,
del popular guerriller antifranquista. Instal·lada en
motiu de la celebració del
50è aniversari de la mort
del guerriller.
4

Cruïlla de la carretera
Vella amb el carrer de
Roger de Flor

Homenatge
a les persones
donants
de sang
2007

Glòria Auleda
Estructura d’acer de
forma prismàtica que engloba quatre vaixells de
bronze. Es tracta d’una
al·legoria de l’Associació
de Donants de Sang.
Del Comte Borrell, a la
zona del Pertegàs, entre
els carrers de la Creu Roja
i del Bruc
7

Monument
a la Creu Roja

Repòs

2003

Lluís Montané

2012

Jesús Kaso

Reproducció
en bronze
col·locada pel
centenari del naixement
de l’artista. L’original,
fet en guix és del 1953,
quan va guanyar el 1r
premi del Reial Cercle
Artístic de Barcelona

Jaume Rodri

Monòlit de pedra modelada en memòria de
Henry Dunant, fundador
de la Creu Roja. Es va
erigir per celebrar el 25è
aniversari de la implantació de l’entitat a la vila.
8 C. Creu Roja, a la zona
del Pertegàs

9 Entre el carrer de Lluís
Montané i la plaça de la
Biblioteca

Plaça de les Dones,
al vial paral·lel de la
carretera C35, entre els
carrers de la Indústria i
del Dr. Ferran

10 Cruïlla d’Esteve
Cardelús amb el Passeig
de la Rectoria Vella

1994

6

Carles Colomo
Obra feta en pedra
calcària de Sant Vicenç
que forma part d’una
sèrie de diverses venus
primitives
5

Rotonda les Borrelles

7
8

10

11

9
4

Carles Colomo

3

La formen dues pedres,
granit del Montnegre i
marbre del Montseny,
és un homenatge al
reconegut cuiner

Dona amb nines

1998

Format per quatre
figures nues de formigó
armat que evoquen
l’art primitiu

A en Santi
Santamaria

2005

Portes al
Montseny

14

13

12

2013

Josep Plandiura
Obra d’ acer corten,
guanyadora del concurs
Museu urbà 2012 formada per tres arcbotants
que s’enllacen convidant a caminar a través
d’elles.
6 Zona verda del
Pertegàs de l’entrada de
llevant, al costat del
carrer del Bruc

1

2

3

5

