
Caminades Eixample             Senderisme: 10 d’abril del 2018  

Per la Colònia Güell   Ruta prèvia: 11,5 Kms, desnivell acumulat: 335 m, en moviment: 3h 

Senderisme pel Parc de los Cireres - Torre Salvana– Can Salgado - Can Julià de la Muntanya. Re-
correrem un itinerari proper a la Colònia Güell, que és part del terme municipal de Santa Coloma 
de Cervelló. Caminarem  pel bosc, entre camps de cultiu i per la zona urbana de la Colònia Güell on 
descobrirem diversos edificis notables.  

La Colònia Güell és un nucli poblacional situat a la comarca del Baix Llobregat. Destaca per ser una 
de les colònies industrials de Catalunya amb una font important de natura i obra arquitectònica (de 
l'arquitecte Antoni Gaudí i Cornet). Tenia 775 habitants l’any 2005. Bé Cultural d'Interès Nacional  

TORRE SALVANA. Prop de l'estació de tren. Antiga torre de defensa avançada dels senyors de Cer-
velló, s'ha conegut per diferents noms (d'Eles al 992; Sacort, al segle XIV). En estat d'abandona-
ment 

Romànica amb merlets i obertures neomedievals dels segle XIX, adossada 
a una masia amb parets de tàpia molt deteriorada per l'abandonament. A 
l'interior hi ha uns arcs diafragmàtics de pedra de notable interès. 
Situada en un turonet en forma de promontori alçat i amb vistes a la plana 
del Llobregat, domina els conreus a banda i banda del riu. El 1716, i en 
temps dels Pinòs, fou confiscada per haver donat suport a la causa de la 
Generalitat, a favor de l'arxiduc. Reformada durant el segle XIX amb un 
aire de castell neomedieval amb torres de defensa i merlets, que no li es-
cau en absolut. 

El seu destí agrícola fa anys que s'ha perdut, així com l'habitabilitat, tan sols en resta en peu la pri-
mitiva torre circular i una part del cobert posterior. 
 

TORRE FORÉS. (Can Salgado i Mas Terra Alta). Situada al final del camí 
asfaltat que parteix de la font del Murri en direcció a llevant. Una partida 
de bateig del 1657 enregistra l'apadrinament fet per Maria Forès, filla d'A-
gustí Forès, fet que ens situa a finals del segle XVI. 
La propietat fou confiscada al 1716, per la guerra de Successió, i entrega-
da a un militar de Felip V anomenat Jacinto Salgado.  
Té una teulada a dues aigües i aiguavés als laterals, amb galeria d'arcs 
rebaixats i diverses construccions adossades. Una intervenció, probable-
ment del segle XIX, hi va afegir una torre emmerletada, una porta d'entra-
da del mateix estil i finestres geminades a nivell de planta  superior, a façana. La façana té una 
porta adovellada, rellotge de sol i algunes finestres força modificades. L'exterior està enjardinat en 
actuacions recents i antigues 

 

Can Julià de la Muntanya. Data de construcció: Segles XVII-XIX.  
Ús: Masia pairal. Situada a la part alta de la colònia, segueix la tipologia de 
casa pairal catalana. Al llarg del temps ha tingut diferents usos. Va acollir una 
congregació de religioses que més tard es van traslladar a l'edifici del carrer 
de Claudi Güell. També va ser l'habitatge provisional dels obrers que arribaren 
a la colònia, fins que se'ls hi adjudicava una casa. Al pati hi havia safareig on 
les dones rentaven la roba encara que normalment ho feien als de la fàbrica. 
 

 

Edificis Notables de la Colònia Güell 
 

ESGLÉSIA-CRIPTA GAUDÍ DE LA COLÒNIA GÜELL 



Casa del Secretari Cases dels obrers 

Casa del Mestre 

Ca L'Ordal  

Teatre Fontova                              Ateneu Unió 

Casa Parroquial 

Recinte Industrial 

Podreu baixar-vos aquest full de: WWW.caminadeseixample.wordpress.com 

(blog d’en Julià) quan publiqui el comentari de la sor!da. 


