
Sant Celoni és una vila i municipi a l'extrem oriental de la comarca del Vallès Oriental, a la vall mitjana de la Tor-

dera. És  la capital de la comarca natural del Baix Montseny, poblada des de molt an!c. Històricament ha estat un 

nucli amb molta ac!vitat, com ho mostren els seus orígens del mercat setmanal, que es remunten al 1157, o 

el ferrocarril, que hi arribà al 1860. Sant Celoni limita amb els municipis de Sant Feliu de Buixalleu (nord), Riells i 

Viabrea (nord), Gualba (nord), Campins (nord), Fogars de Montclús (nord-oest), Fogars de la Selva (nord-

est), Santa Maria de Palautordera (oest), Tordera (sud-est), Sant Iscle i Sant Cebrià de Vallalta (sud) 

i Vallgorguina (sud). 

La ciutat de Sant Celoni rep el nom de la capella que es va construir cap al segle XI al peu del camí ral. Sant Celoni 

és la traducció del lla" Sanctum Celedonium i Sanc! Celedonii. A través dels segles el nom ha !ngut moltes grafi-

es: Sanc! Celidonia, Sant Celdonij, Sant Celdoni, Sent Salony, Sanseloni, Sant Celoni. 
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Sant Celoni—Església de Sant Mar!—Ajuntament—Can Minuart— Mas Frederic Soler—

Campins—Creu de la Missió—Ermita de Sant Guillem—Pi gros de Villena—Can Cas"llo—Riera 

de Pertegas—Sant Celoni .                   Dades de la sor"da ( longitud 12,9 kms; desnivell: 305 m ) 

Ajuntament. Edifici civil amb façanes a tres carrers. Compost de planta baixa i dos pisos, 

el cos central amb coberta a quatre vessants, els cossos laterals, amb una sola planta pis 

i coberta plana coronada amb una balustrada. Del cos central destaca una torre de planta 

quadrada de coberta plana emmarcada per un potent ràfec, de la coberta en sobresurt 

una piràmide de ferro amb les campanes del rellotge. Els elements formals i decora!us 

són modernistes. 

L'església de Sant Mar! de Sant Celoni ha esdevingut un dels elements més emblemà-

!cs del patrimoni de la ciutat i és catalogada a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic 

de Catalunya. 

De planta rectangular dividida en sis trams amb llunetes, amb capelles late-

rals, contraforts i un absis octogonal, amb l'exterior de la fàbrica de paredat, amb ci-

ment i palets, els cantons són de carreu de granit. La façana de la portada és barroca 

d'úl!ma època i treballada molt acuradament amb marbre,. L'arc és rebaixat da-

munt impostes-pilastres, en el cos superior o coronament hi ha una fornícula, sos!ngu-

da per dues pilastres amb la inscripció "Anno Domini 1753". Coronant la portalada hi 

ha una escultura de Sant Mar", treballada per l'ar!sta celoní Lluís Montané. 

La seva extraordinària façana té els esgrafiats més grans de tot Europa, datats de l'any 1762, amb figures 

al·legòriques de virtuts (Fe, Esperança, Caritat, Jus"cia), arcàngels, sants, àngels músics que s'ordenen en la faça-

na formant un retaule monumental d'es!l renaixen!sta.  

Masia Can Minuart gran i robusta emergeix entre l'espessa i difuminada paleta de 

tons verds de la natura. Aquesta finca par!cular, compta amb més de 100 hectàrees 

de densos boscos de pi, alzina i plàtan; rierols i fonts naturals, camps de conreu i 

bucòlics camins. 

Joan Minuart i Parets (1693-1768) fou un botànic català, nascut a Barcelona d'una 

família d’aquesta masia. 

Fou apotecari de Sant Cugat del Vallès i més tard de l’exèrcit, amb el qual passà a Itàlia (1741), on conegué natu-



Can Pitarra. Damunt del serradet que domina el poble, al Nord-Est, hi ha el mas de Can Cullell. El dramaturg Fre-

deric Soler i Hubert, conegut popularment per Sera% Pitarra comprà 

el mas el 1886 i hi eregí una vivenda annexa, avui conegut per Can 

Pitarra.  

Frederic Soler i Hubert, conegut també pel pseudònim de Sera% Pi-

tarra, tot i que també va emprar els de Jaume Giralt, Simón 

Oller, Miguel Fernández de Soto o Enric Carreras (Barcelona, 9 d'oc-

tubre de 1839 – Barcelona, 4 de juliol de 1895), fou un dramaturg, poeta i empresari teatral. 

Autor de nombroses obres sa"riques i paròdiques de joventut (representades en cercles pri-

vats) i d’obres representades públicament:  

La Creu de Sant Guillem inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. 

Commemora una missió feta a Campins l'any 1929. Base circular de pedra mig desbastada, 

la qual suporta vuit contraforts que acaben de manera fusiforme. Aquest cos superior té 

vuit elements de pedra, dels quals els quatre de dalt sostenen a manera de mènsules, els 

extrems del ferro forjat que surt dels peus de la creu, la qual corona el conjunt. Aquesta té 

decoracions amb claus i cintes sinuoses de forja.  

Sant Guillem és un ermita al municipi de Campins 
catalogada. L'origen de és desconegut, la primera 
no"cia és del 1488, quan es donà llicència per a cap-
tar a la seva construcció o reparació. Probablement, 
però, la Capella data de principis del segle XVI. 

Sant Guillem és una ermita rectangular de quatre 
trams. El 
del presbiteri es co-
breix amb volta de ca-
nó (segle XV?). Els al-
tres tres trams són 
de volta d'aresta. Hi ha 
dos ulls de bou oberts 
en els trams segon i 

tercer. Té un pe!t campanar d'espadanya, amb un 
sol buit, de mig punt, per a la campana. També 
un cor amb balustrada de fusta. L'entrada és tapada 
per un porxo que es recolza per dues columnes de 
fusta recolzades a la paret de pedra. 

ralistes destacats. El 1748 passà a Madrid, on fou apotecari dels hospitals General i de la Pasión. Des del 1755 fou 

professor de botànica del Jardín Botánico de Madrid. Publicà dos fulletons: un amb la descripció del gène-

re Cerviana (1739) que Linné anomenà més tard Minuar!a (minuàr!a) en honor seu, i un altre amb la descripció 

de l’espècie Cotyledon hispanica (1739). Es!gué en contacte amb Linné i botànics francesos.  Es va donar el nom 

de Minuar!a a un gènere de plantes, en honor del botànic català que les havia estudiades, va reunir un gran her-

bari recollit al llarg dels seus viatges i des!nacions militars que, lamentablement, es va consumir en un incendi.  


