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1. PRÒLEG 

La primera vegada que vaig pensar seriament en el meu projecte final de carrera, va ser durant el 

segon quatrimestre del 2008-2009 apunt d’acabar les últimes assignatures de la carrer d’Arquitectura 

Tècnica. Però llabors va entrar en vigor el nou plà d’estudis i ens van deixar obtar al títol de Grau 

d’Enginyeria d’Edificació, cursant un quatrimestre més. Jo vaig escollir  el canvi, i llabors la meva idea 

pel projecte final va quedar aturada. Va ser el passat mes de gener de 2010 quan vaig acabar les 

assignatures del nou plà i vaig tornar a pensar en el meu projecte.  

En un principi, la meva idea era ampliar i millorar, ara que tenia els coneixements necessàris, el meu 

projecte final de batxillerat, que tractava sobre l’edifici de l’antiga presó de Mataró, un edifici d’Elies 

Rogent inaugurat el 1863. Va ser llabors quan vaig contactar amb el Sr. Benet Meca, que va accedir a 

ser el meu tutor de projecte, i vam tenir la primera tutoria, tot semblava un inici, però després de molts 

intents no vaig obtenir el permís per accedir a l’edifici, cosa que era impressindible si volia treballar amb 

ell. Així que vaig buscar altres opcions. La meva idea era fer el projecte sobre un edifici amb un valor 

històric i arquitectònic a la vegada. Un amic em va comentar que ell era propietari de la casa on va 

neixer l’arquitecte Puig i Cadafalch, situada a la plaça de darrera l’ajuntament de Mataró, i vaig pensar 

que era una molt bona oportunitat. Però va resultar ser una vivenda normal d’aquella època al centre 

de la ciutat i no tenia cap interés arquitectònic especial.  

Mentres buscava un altre edifici objecte pel meu projecte, la meva parella i jo vam decidir anar a viure 

junts, i vaig traslladar-me a viure a Sant Celoni. Va ser llabors quan vaig trobar que a la Vila hi havia 

una església molt interessant. Primerament vaig documentar-me sobre l’edifici, contactant amb 

l’historiador del poble, que em va facilitar molts documents i informació. L’església de Sant Martí és 

coneguda pels seus esgrafiats a la façana principal, i són reconeguts a tot Europa. El meu tutor em va 

acceptar la idea i llabors vaig procedir a fer la proposta pel projecte final de grau que va ser acceptada 

el mes de Juny del 2010. 

El primer pas va ser reunir-me amb el rector de l’església per explicar-li el meu objectiu. El rector 

Ignasi, em va donar molta confiança i moltes facilitats per poder realitzar els meus treballs. Treballar a 

l’església no era fàcil, és un edifici amb molt poca llum natural, i els horaris d’obertura son molt límitats, 

i no volia molestar a la gent que hi venia. Però ens vam posar dacord i vaig poder accedir a l’esglèsia 

en horaris diferents. Vaig poder recorrer tots els passadíssos i racons que hi ha, el primer cop 

acompanyada pel mossén Carles, que em va ensenyar els camins per accedir al campanar,  

 

 

 

les sales sense ús i les aules de cataquessi. Després ja hi vaig entrar pel meu compte, molts cops 

acompanyada d’en Marc, la meva parella que m’ha ajudat molt sobretot agafant dades fotogràfiques 

i acompanyant-me a la majoria de visites, sobretot per pujar al campanar, que cal dir, que feia 

respecte pujar tot sol fins a dalt.  

Mentres realitzava els croquis i l’estudi fotogràfic a l’església, a casa anava passant els plànols a 

autocad i així comprobava tot el que em faltava per acotar i fotografiar. L’aixecament no ha estat 

fàcil, ja que és tracta d’un edifici de gran superfície i alçada, que ha patit diferents canvis durant la 

seva vida.  Un cop obtingudes totes les dades del projecte, tant històriques com, sobretot, gràfiques, 

vam reunir-nos amb el meu tutor per així acabar de perfilar el projecte i tenir-lo apunt per l’entrega. 

Finalment dir, que tenia moltes ganes d’entregar aquest projecte, i donar les gràcies a la meva 

família per recolzar-me i animar-me tant durant aquests llargs mesos.  

 

 

Sant Celoni, 21 de Març del 2011 

Maria Fortiana Abril 
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2. INTRODUCCIÓ 

2.1. DADES DEL PROJECTE 

Títol: L'església de Sant Martí de Sant Celoni: Història i arquitectura. 

Edifici: Església de Sant Martí. 

Autor del Projecte: Maria Fortiana Abril 

Professor: Benet Meca 

Objectiu: Catalogar històricament i gràficament l'Església de Sant Martí de Sant Celoni.  

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D'EDIFICACIÓ DE BARCELONA 

 

2.2. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE 

L’objectiu d’aquest projecte final de grau és dur a terme l’aixecament gràfic d’un edifici amb un valor 

històric i arquitectònic destacable. L’edifici escollit és l’església parroquial de Sant Martí de Sant Celoni 

ja que és un bon exponent de l'arquitectura barroca catalana, i la seva façana, de 1762, presenta la 

millor decoració esgrafiada de l'època que es conserva al país. L'edifici és l'element més emblemàtic 

del patrimoni arquitectonic celoní.  

El projecte s’inicia fent un breu recorregut a través de la història de la Vila de Sant Celoni i la seva 

arquitectura més destacable, on s’ubica físicament i temporalment l’edifici objecte. Passant per la 

història de l’església, que ens porta a coneixer els successos que van viure els celonins durant la seva 

construcció, es concentra en la descripció de l’edifici i dels seus punts més importants, com és la 

façana principal i els seus esgrafiats. Conegut el temple, es fa un breu estudi de les patologies existens 

actualment, através d’una breu proposta de rehabilitació presentada a l’església que es basa en un 

antic projecte frustat, que també s’esmenta.  

Coneguda la part històrica i arquitectònica de l’edifici, s’explica la metodología de treball de 

l’aixecament arquitectònic, les eines utilitzades a l’hora de treballar i els sistemes emprats per 

representar gràficament l’edifici en paper. I per acabar, trobem la part gràfica del projecte, tots els 

plànols de l’església i els muntatges fotogràfics corresponents.  

 

2.3. SITUACIÓ DE SANT CELONI 

El municipi de Sant Celoni està situat a l'extrem de llevant del Vallès Oriental, en contacte amb  la 

Selva i el Maresme, centrat per la vall mitjana de la Tordera. A mig camí entre Barcelona i Girona, 

esdevé un nucli estratègic en l'eix de comunicació més important de Catalunya amb Europa i és 

també portal privilegiat del Montseny i del Montnegre-Corredor, espais naturals de gran riquesa i 

bellesa paisatgística. Al bell mig de la conca de la Tordera, la vila es configura com  el punt principal  

de referència del Baix Montseny, comarca natural poblada des de molt antic. 

La ubicació de la vila és al peu del Montseny. A part de concentrar població al nucli urbà, Sant 

Celoni compta amb un agregat, la Batllòria, a uns 5 quilòmetres de distància. 

A més, el terme municipal inclou les urbanitzacions següents: Can Coll, Cal Batlle, Els Boscos del 

Montnegre i Royal Park. 

 

Dades del poble: 

Municipi: Sant Celoni. 

Comarca: Vallès Oriental. 

Província: Barcelona. 

Codi Postal: 08470 

Altitud:153 m.          

Extensió: 65,4 Km² 

Població: 15.195 h.  

Coordenades: 41º41'24''N, 2º28'55'' E 

Distàncies: 50 Km de Barcelona / 51 Km de Girona 

Límita amb: Sant Feliu de Buixelleu (Nord), Riells i Viabrea (Nord), Gualba (Nord), Campins (Nord), 

Fogars de Montclús (Nord-Est), 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).  

 

Imatge 1. Escut de la Vila de Sant Celoni 
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2.4. BREU HISTÒRIA DE SANT CELONI 

Els primers celonins habitaven en masies disperses agrupades al voltant  de la parròquia de Sant 

Martí de Pertegàs. En el segle XI els senyors del Montseny van fer construir una capella dedicada a 

Sant Celoni al peu del camí ral de Barcelona a Girona. 

A l'inici del segle XIII ja hi havia 72 focs o cases, i a mitjan  del 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, palesant la puixança i bona organització de la vila. El 1405 Sant Celoni passà 

a ser propietat dels Cabrera, que completaven així els seus dominis en el Montseny.  

Durant l'edat mitjana la vila de Sant Celoni estava  a les mans 

dels Hospitalers de Sant Joan de Jerusalem. La vila fortificada 

és el que avui coneixem amb el nom de barri de la Força. 

L'economia de Sant Celoni es regia  principalment per 

l'artesania i el mercat, on tots els pobles de les rodalies 

trobaven estris i eines necessàries per cultivar la terra. Així ho 

demostren els oficis existents a la vila:  botiguers de teles, 

mercaders, teixidors, vanovers i flassaders, pentinadors de 

llana, sastres, sabaters, adobers, assaonadors, basters, 

fusters, ferrers, moliners, flequers, carnissers...        

La importància dels teixidors de llana i lli propicià el naixement 

de la indústria tèxtil a finals del segle XIX i principis del XX, 

afavorida també per l'arribada del ferrocarril l'any 1860. El 

relleu a aquesta vitalitat, tradicionalment vinculada al comerç, 

l'agricultura i la ramaderia, ha estat pres per la considerable 

implantació industrial, esdevinguda essencialment al llarg del                                                         

segle XX, erigida els darrers anys com el principal motor de l'economia local, complementat pel 

dinamisme del sector comercial i la puixança dels serveis. 

Topònim 

Sant Celoni és la traducció del llatí Sanctum Celedonium i Sancti Celedonii. A través dels segles el 

nom ha tingut moltes grafies: Sancti Celidonia, Sant Celdoni, Sent Salony, Sanseloni, San Celoni. 

El nom és originari d'un màrtir cristià, del qual rebé el nom la capella que es construí a peu del camí 

ral de Barcelona a Girona. La  bona situació geogràfica de la capella 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 de població prengué el nom de la capella: Sant Celoni. 

 

Imatge 2. Situació a la província

Imatge 5. Vila fortificada 

Imatge 3. Situació a la comarca

Imatge 6. Indústria tèxtil

Imatge 4. Vista aèrea de la vila
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2.5. ARQUITECTURA A SANT CELONI 

ÈPOCA MEDIEVAL: SEGLES XI-XV 

Sant Martí de Pertegàs, al Parc de la Rectoria Vella, 

és la primera parròquia del terme, i ja apareix en 

documents del segle XI. L'església, d'origen romànic, 

es va ampliar considerablement en el segle XIV. Les 

restes actuals corresponen a una part de la nau 

central, coberta amb volta de canó apuntat. 

 
 

Foto 1. Sant Martí de Pertegàs 

També són d'època romànica la Capella de Sant 
Celoni i la Capella de Sant Ponç. De la primera, 

que és la que va donar nom a la vila, es conserva 

l'absis semicircular, construït amb carreus tallats de 

granit, actualment a l'interior d'una casa. La segona, 

que es troba a l'actual plaça Rafel Ferrer, formava 

part de l'antic hospital de mesells o leprosos de Sant 

Nicolau, situat extramurs. Tot i ser d'estil romànic és 

un edifici tardà, de finals del segle XII o del XIII. És 

d'una sola nau, amb absis semicircular i contraforts 

exteriors. 

 

 
Foto 2. Capella de Sant Ponç 

La Força o muralla de la vila ja es troba 

documentada l'any 1154. En el darrer quart de segle 

XIV es fan obres importants a la muralla. Se'n 

conserven dues torres completes i restes d'una altra, 

i algunes parts del mur, en alguns casos, aprofitats 

com a façanes i parets de cases (per exemple, la 

façana de Can Maitanquis, a la plaça del Bestiar). La 

Força de Sant Celoni està declarada bé cultural 

d'interès nacional.  
 

Foto 3. La Força 

 

 

 

La Rectoria Vella era l'habitatge del rector de 

Sant Martí de Pertegàs. Es tracta d'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 gòtiques. 

Actualment és la seu de diversos serveis 

municipals, i la planta baixa s'utilitza com a sala 

d'exposicions 

 
Foto 4. Rectoria Vella 

El Pont Trencat, que travessava la Tordera 

seguint l'antiga Via Augusta, és un magnífic 

exemple d'arquitectura civil gòtica (segle XIV o 

XV). Originalment el pont disposava de dos 

ulls, el major dels quals va ser destruït durant 

la Guerra del Francès. El 2003 es va restaurar, 

mitjançant una estructura metàl·lica que evoca 

la forma original, i que ha estat objecte de 

diversos premis internacionals.   

 
Foto 5. Pont Trencat 

A Vilardell, l'Església de Sant Llorenç (segle 

XII) consta d'un senzill pòrtic i un campanar 

d'espadanya. Conté elements dels segles XII-

XIII i XV-XVI.  

 
Foto 6. Església de Sant Llorenç 
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SEGLES XVI - XVIII 

Can Ramis, a la plaça de la Vila, fou el casal d'un 

dels batlles de la vila. Disposa de finestres ben 

esculpides del segle XVI. Cap a l'any 1950 es van fer 

unes importants reformes, tot conservant bona part 

dels elements originals, i afegint-n'hi d'altres, com la 

bella galeria d'arcs carpanells del segon pis. A la 

llinda principal destaca l'escut de la casa Ramis. Com 

a la Rectoria Vella, actualment alberga diversos 

serveis municipals, i la planta baixa s'utilitza com a 

sala d'exposicions. 

 
Foto 7. Can Ramis 

Diverses cases de la vila d'aquesta època presenten 

elements arquitectònics i decoratius interessants: les 

voltes o cases porticades de la plaça de la vila, i les 

belles finestres conopials de Can Bonsoms (Segle 

XVI), Can Lleonard, Can Besa o Can Bosch (segle 

XVII). També cal destacar les masies de l'àrea del 

Montnegre: Ca l'Arabia, Can Ginestar i Can Cases, a 

Montnegre; Can Terrades i Can Bach, a Fuirosos; 

Can Bruguera i Can Cabra, a la Batllòria, i Can Valls, 

a Olzinelles.  
Foto 8. Can Bonsoms 

L'Església de Sant Martí, començada l'any 1634 i 

inaugurada el 1703, presumeix de tenir un dels 

murals barrocs esgrafiats a la façana més grans 

d'Europa (data de 1762). Aquesta extraordinària 

façana està coronada amb un capcir semicircular. La 

portalada està treballada amb marbre. A l'absis 

central, hi ha una imatge de Sant Martí, treballada 

per l'escultor celoní Lluís Montané.  
 

Foto 9. Església de Sant Martí 

 

 

 

A Olzinelles, l'Església de Sant Esteve, 

construïda entre els segles XVI i XVIII, té un 

bell campanar d'espadanya sobre la façana, i 

inclou la rectoria, de finals del XVI.  

 

 
Foto 10. Església de Sant Esteve 

L'Hospital de Sant Antoni, o de Pobres i 

Malalts, al carrer Major 51-53, conserva 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 presentant la crucifixió. 

La capella, de l'any 1752, conserva un retaule 

barroc. Està previst que sigui seu de l'Oficina 

de Turisme de la vila.   
Foto 11. Hospital de Sant Antoni 

A la Batllòria, l'Església de la Mare de Déu de 
l'Esperança (segle XVI, ampliada el 1634) va 

fer de nucli originari de la vila.  

 

 
Foto 12. Església de la Mare de Déu de l’Esperança 
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SEGLES XIX – XX 

L'Hotel Suís, situat a la Plaça de la Vila, era la casa 

pairal a Sant Celoni de la família Valls, d'Olzinelles, 

construïda el 1886. L'edifici es compon de planta 

baixa, amb un gran pòrtic encarat a la plaça, i dos 

pisos resolts en rigorosa simetria classiscista. Un 

frontó triangular, amb inscripcions i l'escut heràldic de 

la família Valls, corona la façana principal. 

  
Foto 13. Hotel Suís 

Diverses cases al nucli urbà i masies a la zona del 
Montnegre palesen la puixança d'algunes famílies, 

vinculada al creixement industrial del segle XIX. 

Destaquen Can Comas (pl. De la Vila, 27), Can 

Casadevall (Major, 121), Ca l'Oller (Ctra. Vella, 22), 

Can Guerris (Major, 133) o Can Gurri (pl. Dels 

Estudis, 7). A Montnegre, hi trobem Ca l'Auladell i 

Can Preses; a Fuirosos, Can Riera de Fuirosos i Ca 

l'Oller; a Vilardell, Cal Batlle; i a Olzinelles, Ca 

l'Agustí, Can Draper i Ca l'Alzina Nou. 

 
Foto 14. Cal Batlle  

L'Ajuntament (pl. De la Vila, 1), obra de l'arquitecte 

Josep Domènech i Massana, data del 1926. Destaca 

la seva torre amb un rellotge i un campanar de ferro. 

El cos central se sosté sobre un sòlid pòrtic d'arcs 

rebaixats. Destaquen la decoració amb maons i els 

poderosos ràfecs de les teulades.  

  
Foto 15. Ajuntament 

 

 

 

Del mateix arquitecte, destaquen l'Ateneu, 
l'Escorxador (avui, Biblioteca municipal), i la 

central de producció elèctrica La Tèrmica, avui 

arxiu municipal.  

 

 
Foto 16. Antic Escorxador 

 

 
Foto 17. La Tèrmica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’Església de Sant Martí de Sant Celoni: Història i Arquitectura 
 

9 
 

3. L’ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ 
3.1. SITUACIÓ DE L’EDIFICI 

L’església parroquial de Sant Martí es troba a la plaça de l’església de la vila de Sant Celoni, des d’on 

es pot contemplar la façana principal de l’edifici, i apreciar els seus magnifics esgrafiats.  

A la dreta de la plaça mirant de cara l’església, hi ha el carrer Abat Oliva, amb tota la façana lateral. Al 

costat esquerra hi ha la plaça del Mossèn Figueres, on hi veurem un tros de l’altra façana lateral i 

l’edifici adjunt a l’església, que es tracta de la vivenda del rector. La façana posterior s’ubica al carrer 

Campins. 

  

 
 

3.2. HISTÒRIA DE L’EDIFICI 

Des de l'època medieval, Sant Celoni havia anant creixent al llarg del carrer Major. A causa de la 

forta expansió es va decidir edificar una nova església parroquial al bell mig de la vila, ja que l'antiga 

parròquia de Sant Martí de Pertegàs al Parc de la Rectoria Vella havia quedat petita i allunyada. 

L'any 1634 es va col·locar la primera pedra del nou temple, però les obres van ser aturades degut a 

diferents successos com van ser la guerra dels segadors i l’incendi que el 1655  destruí una part de 

l’antic temple de Pertegàs, de manera que la población quedà sense una església hábil i  l’haver-la 

de reparar va ser un altre motiu per no continuar les obres del nou temple ja començat, malgrat 

l’amenaça d’excomunió de l’arquebisbe Sotomayor el 1668. Va ser el 1680 quan es van reprendre 

les obres. L'any 1683 es beneí la capella de Sant Francesc Xavier, que més endavant va ser la 

sagristia, i el 1703 es va inaugurar l'església nova. Com consta en les dates inscrites a la façana, 

l'any 1753 es va construir la portalada i els esgrafiats es van enllestir l'any 1762.  

 

3.3. DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 

Es tracta d’una contrucció barroca, d’edifici aïllat, planta rectangular i àbsis octogonal amb 

contraforts a l’exterior. La seva façana presumeix de tenir els esgrafiats més grans de tot europa, 

datats de l’any 1762, amb figures al·legòniques de virtuts, arcàngels, sants, àngels músics que 

s’ordenen en la façana formant un retaule monumental.  

 

El barroc: L'arquitectura barroca es desenvolupa des del principi del segle XVII fins dos terços del 

segle XVIII. En aquesta última etapa es denomina estil rococó. Les característiques generals són:  

 El rebuig de la simplicitat i la recerca del complex. No renega de les formes clàssiques 

(columnes, arcs, frontons, frisos), però les transforma de manera fantasiosa. De vegades 

l'edifici arriba a ser com una gran escultura. Els entaulaments adopten la corba i els frontons 

es parteixen o adopten corbes, contracorbes i espirals. 

 S'adopta l'el·líptica, la forma oval i altres formes (com la d'abella de Borromini). Les parets són 

còncaves i convexes, és a dir sempre ondulades. S'arriba a l'abandonament de línies rectes i 

superfícies planes.  

 S'adopta un nou tipus de planta que ofereix plànols oblics per donar sensació de moviment 

(espais dinàmics), en la més estàtica de les arts. Agrada representar o suggerir l'infinit (un 

camí que es perd, una volta celeste, un joc de miralls que alteri i faci irrecognoscible les 

Imatge 7. Emplaçament de l’església de Sant Martí 

Imatge 8. Vista aèrea de l’emplaçament de l’església de Sant Martí 
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perspectives). Èxit de l'ordre gegant, amb columnes que inclouen 2 o 3 pisos. No falten els 

campanars, sols o en parella, molt decorats. 

 S'utilitzen efectes de llum, jocs de perspectiva. Dóna importància a la llum i a efectes 

lluminosos, a través del clarobscur. Recerca de la sorpresa. Gust pel dramàtic, escenogràfic i 

teatral.  

 Gran riquesa decorativa i exuberància formal tant en els espais interiors com a l'exterior. Amor 

desenfrenat per curvilini i el triomf de la columna salomònica. Arcs i frontons mixtilínis finestres 

ovalades. L'arc descansa sobre la columna per mitjà d'un entaulament (a la manera romana), o 

descansa directament sobre el capitell (manera bizantina). Ambdues formes van ser emprades 

en el Renaixement. S'utilitzen grans cartel·les.  

 La creació de noves tipologies per a edificis concrets. Les obres són: palaus, religioses, 

urbanístiques, grans jardins, galeries (que després donaria lloc a les galeries d'art). 

 

3.3.1. LA PORTALADA  

La portalada, esculpida en marbre de 

Gualba, és d'arc rebaixat sobre pilastres 

flaquejades per aletes. Damunt la porta hi 

ha un medalló amb la inscripció “Anno 

Domini 1753” i una formícula sostinguda 

amb pilastres ornamentades amb 

garlandes vegetals coronada amb tres 

florons. La imatge de sant Martí, realitzada 

l'any 1953, és obra de l'escultor celoní 

Lluís Domènech i Montané i s'adapta 

perfectament a l'esperit barroc del conjunt. 

Damunt hi ha un rosetó. La façana està 

coronada amb un capcer semicircular que 

forma el perfil sinuós típic de l'arquitectura 

barroca.  

 

 

 

3.3.2. LA FAÇANA ESGRAFIADA 

La magnifica decoració esgrafiada de la façana de l'església, feta el 1762, és la més important del 

barroc català tant per la gran superfície que ocupa com pel bon estat de conservació general de 

l'obra original i pel seu caràcter pedagògic. Va més enllà del sentit purament decoratiu caraterístic 

dels esgrafiats barrocs i desenvolupa un programa iconogràfic coherent, distribuït a la manera de 

façana esculpida o de gran retaule.  

 

Esgrafiat:  L’esgrafiat és una técnica decorativa de poc cost bastant utilitzada en el barroc català  

que consta de dues capes d’arrebossat. La del fons és més fosca, i a la superior, més fina, hi ha 

més quantitat de calç per obtener un color clar i contrastat. En aquesta segona capa, quan encara 

és tendrá, és on es fan els dibuixos i es retallen les parts que cal eliminar per donar forma a les 

figueres. La paraula esgrafiat ve de l'italià sgraffiare, és a dir, fer incisions o gratar amb una eina 

especial anomenada estilet. Aquesta técnica s’aplica sobre l'arrebossat d'un mur, sobre objectes 

de ceràmica, làpides i en l'edat mitjana sobre manuscrits en les il·lustracions d'or.  

Els pisos inferiors mostren les virtuts que cal practicar a la terra per arribar a la glòria celestial, 

representada pels dos estrats superiors. A baix dos arcàngels protegeixen la porta, entre els quals 

destaca la figura de Sant Miquel sobre el drac. Als costats hi ha una al·legoria de la Justícia, amb 

l'espasa i la balança per pesar les bones obres, i una de la Caritat, representada per una dona que 

acull maternalment dos nens.  

Al primer pis, assegudes sobre les aletes de la portada, hi ha la Fe (amb els ulls tapats, un calze i 

una creu), i l'Esperança, que porta una àncora. Les acompanyen dos àngels amb els atributs papals 

(les claus de Sant Pere i la tiara) que simbolitzen l'església.  

El cel és com un gran palau on la música i la festa sempre hi són presents de la mà de l'orquestra 

d'àngels que hi ha darrere la balustrada. Aquests simpàtics personatges, amb els instruments de 

l'època, donen la benvinguda a la glòria celestial. Als extrems hi ha Sant Celoni i el seu germà Sant 

Ermenter, soldats romans que van ser martiritzats. S'hi representa un estol d'angelets: uns 

domilegues, d'altres carregats amb cistells de fruites, un parell que juguen amb ocells... Dalt de tot hi 

ha l'àngel amb la trompeta del Judici Final flanquejat per dos angelets amb els atributs de Sant 

Martí, patró de la parròquia, el bàcul de bisbe i la mitra. Als costats hi ha la data de l'esgrafiat: 1762. 

La façana es restaurà l'any 1965 i novament el 2003, amb motiu dels 300 anys de la consagració de 

l'església.  

 

 
Foto 18. Portalada de la façana principal de l'església 
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Foto 19. Façana principal de l'església 

 

 

A (Foto 20) 

Al cim de la rossassa hi ha un àngel tocant la trompeta 

que sosté a la mà dreta una corona de llorer i una 

palma. Als seus peus dos angelets duen la mitra i el 

bàcul (exaltació de l’Església i de Sant Martí. 

 

B (Foto 21) 

Sobre una balustrada acabada amb dues gerres de 

flors, trobem a l’extrem esquerre Sant Celoni i a la 

dreta Sant Armanter. A banda i banda dels sants, 

angelets putti, la cort celestial i cap al centre, dos 

grups d’àngels músics. 

 

C (Foto 22) 

Sobre un entaulament simple suportat per les 

columnas del primer registre, proper a la portalada hi 

ha un àngel duent les Claus de Sant Pere a les mans. 

Asseguda sobre la part del frontó hi trobem la Fè (un 

de les tres virtuts teologals).  

 

D (Foto 23) 

Damunt l’entaulament, proper a la portalada un àngel 

porta la tiara papal. Asseguda sobre part del frontó hi 

trobem l’Esperança (virtut teologal). 

  

E (Foto 24) 

Dues figures entre columnas corínties: la Justícia (o la 

Bona Obra en relació amb Sant Martí) i l’arcàngel Sant 

Rafael.  

 

F (Foto 25) 

Dues figueres entre columnas corínties: l’arcàngel 

Sant Miquel i la Caritat (virtut teologal).  

 

 

A 

B B 

D C 

F E 
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3.3.3. LA PORTA DEL FOSSAR I EL CAMPANAR 

La porta de l'antic fossar o cementiri és a la façana de llevant. És rectangular, de granit. Damunt la 

fornícula i ha la data de construcció (1682) i un relleu incís amb la creu sobre una campana, entre el sol 

i la lluna. El campanar té tres cossos de planta quadrada. Els dos superiors són aixamfranats i en el 

darrer hi ha quatre obertures d'arc apuntat. Està coronat per una barana de maó calada.  

 

    

Foto 26 i 27. Porta de l’antic fossar o cementiri 

 

       
Foto 28 i 29. El campanar 

 

3.3.4. L’INTERIOR 

Es tracta d’un edifici de planta rectangular i absis octogonal amb contraforts a l’exterior. El 1940 va 

se rehabilitat l’interior , que consta d’una sola nau dividida en sis trams coberts amb volta de 

llunetes. La nau mesura 19 metres d’alçada, 12 d’amplada i 41 de llargada. Entre els contraforts 

laterals hi ha cinc capelles a cada costat. Originàriament, la diferencia d’alçada entre la coberta de la 

nau i la de les capelles permetia il·luminar el temple directament amb uns grans finestrals que van 

ser tapiats en el segle XIX, quan es va pujar l’alçada de les teules laterals.  A l’interior hi havia 

tribunes amb gelosies de fusta sobre les capelles, eliminades amb la reconstrucció de 1940. El vitral 

del rosetó amb Sant Martí partint la capa, és de 1960. El mateix tema és la clau de volta, esculpida 

per Lluís Domènech i Montané el 1940.  

 

    

Foto 30 i 31. Nau central de l’església de Sant Martí  

 

3.3.5. L’ALTAR MAJOR I ELS LATERALS 

A l’altar major hi ha un baldaquí amb cúpula, obra de l’arquitecte Francesc Folguera (1953), i un 

Sant Martí esculpit en marbre per Lluís Domènech i Montané (1953). Les pintures d’Isidre Roig de 

Casas (1960) representen diverses escenes de la vida del sant.  



L’Església de Sant Martí de Sant Celoni: Història i Arquitectura 
 

13 
 

Entre les capelles de l’esquerra destaca la segona, dedicada a la Mare de Déu del Puig, patrona de la 

Vila. Es va beneir el 1944, la imatge és de Josep M. Camps Arnau i les pintures del cambril, de Darius 

Vilàs, són de 1947. A la cinquena hi ha el retaula de fusta de la Mare de Déu del Pilar, amb imatges 

fetes per Lluís Domènech i Montané el 1955 (Sant Francesc de Paula, la Verge del Pilar i Sant Ramon 

Nonat). La primera capella de la dreta presenta una escultura de la Immaculada, de Francesc Carulla 

(1955). Les pintures (Santa Maria Goretti i Sant Lluís Gonçaga) les va fer el seu fill, del mateix nom, el 

1958. A la tercera hi ha una imatge moderna de fusta de la Mare de Déu del Roser i a la cinquena, on 

es venera la Moreneta, hi ha pintures de Sandro Bedini (1999 i 2002).  

 

    

Foto 32. Altar major                                                                Foto 33. Capelles laterals 

                                                             

      

 

 
    Imatge 9. Planta tipus de l'església 
 

2E: Capella de la Mare de Déu del Puig, patrona de la Vila. 

5E: Capella de la Mare de Déu del Pilar.  

1D: Capella de la Immaculada. 

3D: Capella de la Mare de Déu del Roser. 

5D: Capella de la Mare de Déu de Montserrat.  

 

Foto 34. 
2E: Capella de la  
Mare Déu del Puig 

Foto 35.  
5E: Capella de la  
Mare Déu del Pilar 

Foto 36.  
1D: Capella de la Immaculada 

Foto 37. 
3D: Capella de la Mare de Déu   

del Roser

Foto 38. 
5D: Capella de la Mare de Déu  

de Montserrat

5E 2E 

5D 3D 1D 
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3.3.6. LA SAGRISTIA O CAPELLA DE SANT FRANCES XAVIER 

Acabada el 1683, la capella de Sant Francesc Xavier va servir provisionalment pel culte mentre es 

reconstruïa el temple. Després va ser sagristia i darrerament ha recuperat la funció religiosa. És 

rectangular i té quatre trams de volta de llunetes. S’hi conserven dos frontals d’altar ceràmic barrocs 

procedents de l’església de Sant LLorenç de Vilardell.  

 

    

Foto 39 i 40. Capella de Sant Francesc Xavier  

     

Foto 41 i 42. Frontals ceràmics barrocs conservats procedents de l’església de Sant Llorenç de Vilardell 

 

 

 

 

3.4. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

Exterior de l’edifici 

       
Foto 43. La façana principal                            Foto 44. El campanar amb el rellotge 
 
 

        
 
Foto 45. Rossassa i esgrafiats de la façana principal                                             Foto 46. Sant Martí esculpit a la façana 

                principal   
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Foto 47 i 48. Detalls de la portalada a la façana principal                                                Foto 49. Finestra a la façana principal 

 

     

      
Fotos 50, 51, 52 i 53. Façana Lateral carrer Abat Oliva 

 

      
Foto 54 i 55. Façana posterior carrer Campins 

 

      
Foto 56 i 57. Façana lateral plaça de Mossèn Figueres 
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Interior de l’edifici  

 Planta Baixa 

            
Foto 58. Porta d’entrada a l’església         Foto 59. Porta de l’entrada a la nau central 
 

      
 
Foto 60. Acabat de les columnes de l’entrada Foto 61. Acabat de les columnes de l’entrada a les capelles laterals 
 

    

      
Foto 62. Vista de l’altar des de l’entrada de l’església        Foto 63. Vista de l’entrada i el cor des de l’altar major 
 
 
 

      
 
Foto 64.  Sostre de la nau central amb voltes de llunetes                              Foto 65. Rossassa de la façana principal 
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Foto 66. Absis octogonal i Baldaquí de l’Altar Major              Foto 67. Vitralls dels finestrals de l’absis octogonal 

               

      
Foto 68 i 69. Sortida de l’església des de la porta de l’Antic Fossar 

 

 

 

 

      
Foto 70. Vitrall del finestral de l’estança   Foto 71. Estança amb la pica baptismal situada  

a la dreta sota el cor 

      
Foto 72. Capella de la Mare de Déu del Puig          Foto 73. Altar de la capella de la Mare de Déu  

del Puig 
 



                                                                                                                                                                                                                             L’Església de Sant Martí de Sant Celoni: Història i Arquitectura 

18 
 

 

       
Foto 74. Altar de la capella de la Mare de Déu                      Foto 75. Vitrall del finestral de la capella 

del Puig des de darrera 
 

      
Foto 76. Entrada des de l’altar al magatzem                     Foto 77. Escala que condueix al pis de dalt des del  

    magatzem 
 
 
 
 
 
 
 

 

      
 
Foto 78. Estança utilitzada com a magatzem            Foto 79. Inici de l’escala del magatzem 
       
 
 

      
 
Foto 80. Porta de la sacristia a la Capella de               Foto 81. Lavabos situats al costat de la Sacristia 

Sant Francesc Xavier 
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Foto 82. Orga de la nau central i entrada a la capella                     Foto 83. Capella de Sant Francesc Xavier 

de Sant Francesc Xavier 
 

      
Foto 84. Accés a l’edifici adjunt a l’església                   Foto 85. Rossassa de la Capella de Sant Francesc Xavier 

 

      
Foto 86. Porta d’accés a la planta pis i al campanar   Foto 87. Escales d’accés a la planta pis i al campanar 
 
 

           
Foto 88. Estructura de l’escala                        Foto 89. Estança de l’accés al campanar a la planta baixa 
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 Planta pis 
 

      
 
Foto 90. Escala d’accés a la planta pis i al campanar     Foto 91. Finestra a la façana principal 
 
 

      
 
Foto 92. Porta d’accés al cor        Foto 93. El cor i la porta d’accés a l’escala del campanar 
 
 
 
 
 
 

 

     
 
Foto 94. El cor i l’accés a les sales de la dreta  Foto 95. Sales de la part dreta de l’església.  
 
 

     
 
Foto 96. Pas de sala a sala tipus 1                                                       Foto 97. Pas de sala a sala tipus 2 
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Foto 98. Finestra a la façana lateral del C/Abat Oliva                  Foto 99. Finestra a la façana lateral del C/Abat Oliva 
 
 
 

     
 
Foto 100. Obertura a la nau central tapiada                   Foto 101. Obertura a la nau central tapiada 
 
      
 
     
 

          
     

     
 
Foto 102. Sotre de les sales del costat dret  Foto 103. Sostre de les sales del costat dret 
 
 
       

      
 
Foto 104. Sostre reformat d’algunes sales del costat dret      Foto 105. Escala d’accés al magatzem de planta baixa 
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Foto 106. Sales de la part esquerra de l’església                         Foto 107. Aula de cataquessis i accés al distribuidor 
  
 

     
 
Foto 108. Aula de cataquessis                             Foto 109. Aula de cataquessis i distribuidor 
 

     
 
Foto 110. Distribuidor de la zona de cataquessis  Foto 111. Escala d’accés a la sortida per la façana posterior 
 
 
 

     
 
Foto 112. Sortida per la façana posterior                              Foto113. Distribuidor de la zona de cataquessis 
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Foto 114. Passadís distribuidor a les aules de cataquessis  Foto 115. Passadís distribuidor a les aules de cataquessis 
 

      
 
Foto 116. Aula de cataquessis i accés a l’edifici adjunt   Foto 117. Aula de cataquessis 

 Campanar 
 

     
 
Foto 118. Escales d’accés al campanar                                    Foto 119. Escales d’accés al campanar 
 
 
 

     
 
Foto 120. Escales d’accés al campanar                                   Foto 121. Escales de l’últim tram de l’accés al campanar 
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Foto 122. Teulada de la nau central de l’església                             Foto 123. Teulada i façana principal per darrera 
  
 
     
 
 

     
 
Foto 124. Replà a l’inici de les escales de cargol    Foto 125. Inici de les escales de cargol 
 
 
 

     
 
Foto 126. Finestra en el replà de l’escala                      Foto 127. Vista des de la finestra del replà 
 
 

     
  
Foto 128. Campana del campanar                                              Foto 129. Sostre de la part de dalt del campanar 
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Foto 130. Una altra campana del campanar                               Foto 131. L’escala d’accés al sostre del campanar 
 
 

     
  
Foto 132. Vista nocturna des del campanar                 Foto 133. Vista noctura des del campanar a la plaça 

  de l’església 
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3.5. PROJECTE FRUSTAT DE RESTAURACIÓ DEL TEMPLE PARROQUIAL 

L'església sofrí ja una reforma ben poc afortunada a la primeria del segle XIX. El seu resultat immediat 

fou que el temple quedés molt fosc i amb un aspecte tètric. No sols foren tapiats tots els finestrals 

superiors que hi havien entre els contraforts dels costats dret i esquerre i els de la banda posterior, sinó 

que, a més fou clos quasi del tot el gran rosetó de la façana principal, deixant-lo reduït a una mesquina 

i lletja finestra insuficient per il·luminar el primer terç de l’església. I encara, com si això no fos prou, per 

acabar d'enfosquir-lo més, foren aparedats aleshores també molts dels balcons de les tribunes, que 

haurien pogut deixar filtrar una mica de llum per les seves respectives finestres.  

Aquests desencerts fets en mala hora no podien pas perdurar. Per això en l'avinentesa de la Reial 

Ordre de 4 d'octubre de 1861, repetida el 7 de Desembre de 1863, que prometia algunes subvencions 

per a la restauració de temples parroquials, el dia 23 de setembre de 1862 la Junta Diocesana, d'acord 

amb el rector i l'ajuntament encarregaren a l'arquitecte Leandre Serrallach un projecte sobre reparació, 

eixamplament i millora del temple parroquial.  

Segons l'estudi tècnic presentat, les reparacions, que calia fer amb més urgència, eren tres:  

 Enrajolar novament tots els paviments, tant el de la nau i els dels altars laterals, com els de les 

tribunes,  a causa no només de la seva mala col·locació, sinó de la pèssima qualitat de les rajoles. 

 Arreglar totes les teulades, pel mal estat de les fustes i el pel trencament de la major part de les 

teules.  

 Reformar i acabar l'escala del campanar.  

L’eixampla del temple feia referencia a la construcción d’una capella del Santíssim Sagrament. El nou 

edifici havia d’aixecar-se en el pati que l’església tenia al seu costat dret, i s’hi hauria entrat pel portal 

de la capella del Roser. La capella havia de tenir 6 metres d’amplada, 9,50 de llargada i 8,50 d’alçada.  

Entre les millores projectades podem esmentar el trasllat de la Pica Baptismal des del Portal del Fossar 

a l’estança que hi havia sota el cor; l’obertura dels finestrals situats entre els contraforts, la dels balcons 

de les tribunes i la del rosetó de la façana principal; l’acabament del campanar; l’arrebossar de totes les 

parets interiors i exteriors, simulant carreus; i fer tallar la imatge de Sant Martí, amb vestits pontificials, i 

col·locar a la fornícula de la façana principal.  

Aquest projecte, determinava que les rajoles dels paviments havien de ser de Granollers, i les més 

escollides, dels forns del pla de Barcelona; la pedra picada, de les pedreres de Montjuic o de La 

Garriga; la calç, de Gualba; el guix, de Mongat; la fusta i el ferro, dels magatzems barcelonins; la sorra, 

del Pertegàs i les teules, de la vila.  

Una de les condicions de la subhasta era que calia començar les obres dins dels quinze dies 

després de la seva adjudicació i havien d’estar acabades abans dels dos mesos següents, no arribà 

pas a realitzar-se. Passava el temps i tot estaba encallat. No en sabem pas el motiu. Fins que el dia 

3 de març de 1870, al·legan que ja havien passat més de dos anys, el contractista demanà 

l’anul·lació del seu compromís i que li fos retornada la fiança dipositada.  

Així és molt probable que es deixés perdre fins i tot la minsa quantitat concedida. Com podem veure 

encara, no es dugué pas endavant la construcción de la capella de Santíssim. Tampoc foren oberts 

els finestrals entre els contraforts dels costats dret i esquerre del temple. El campanar va quedar 

inacabat, tal com estaba. S’obririen, més tard, els finestrals de l’àbsis, els balcons de les tribunes i el 

rosetó. El paviment del presbiteri, de la nau i dels altars laterals seria fet l’any 1880. I el trasllat de la 

pica baptismal a l’estança de sota el cor, on és actualmente, no deuria fer-se fins l’any 1909, segons 

la data que hi ha a la porta de ferro de l’entrada.  

Si pot semblar que fou una dissort que no pogués portar-se a cap el projecte esmentat, cal felicitar-

nos-en, ja que hauria fet desaparèixer el magnífic esgrafiat de la façana, tan estimat pels 

santcelonins i molt admirat pels forasters.  

 

3.6. PROPOSTA DE REFORMA  

Aquesta proposta té l’objectiu d'aconseguir una millora de l'espai interior de la nau i recuperar la 

forma original de l'edifici que certes rehabilitacions fetes posteriorment han desvirtuat. També és 

necessària una intervenció o reparació en la coberta ja que es troba en un estat deficient. S'hi 

observa moltes teules trencades i es detecten molts punts on no es garanteix la impermeabilització 

del tancament. També és poden observar alguns petits trams on s'ha reconstruït el tancament 

solucionant de manera puntual el problema esmentat.  

 

   

Les teules de la coberta es 

troben en un estat deficient, 

moltes estan trencades i, 

tal com es pot observar a la 

fotografia, s’han anat 

afegint teules noves 

puntualment. (Fotos 134 i 135) 
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Degut a la falta 

d’impermeabilització del 

tancament, que ha 

comportat a la humitat per 

filtració, es poden observar 

punts molt perjudicats, tal 

com s’aprecia a les 

fotografies. Aquesta 

patologia ha afectat a la 

major part del sostre de les 

sales de l’esquerra de la 

segona planta.  

(Foto 136, 137 i 138) 

 

Actuació de la proposta 

La proposta plantejada tracta de realitzar una reforma exterior de l'edifici per millorar-ne les condicions 

del seu interior. Els punts a tractar són:  

 Rebaixar l'alçada de la coberta de les naus laterals per recuperar la volumetria original de 

l'edifici, aquesta operació també ajudarà a rebaixar l'alçària dels murs laterals de l'església des 

de l'espai exterior. 

 Recuperar les obertures que s'han tapiat en reformes posteriors per millorar l'il·luminació natural 

de la nau central.  

 Segons l'estat actual de la coberta, s'opta per reconstruir de nou tot el tancament. L'operació 

plantejada és extreure les teules i bigues, i realitzar un nou parament de coure que s'extén com 

un mantell que protegeix l'edifici, baixant per les façanes laterals fins la nova coberta de la 

segona planta. S'escull el coure per la facilitat i rapidesa en el muntatge, per la seva durabilitat i 

l'escàs manteniment, així com per definir un material únic en tots els elements que intervindran 

en la rehabilitació exterior evidenciant quin és l'àmbit d'actuació. La intervenció de reparació 

d'elements en la façana és també necessària.  

La proposta recull una proposta ja feta l'any 1862 per l'arquitecte Leandre Serrallach, en què, entre 

d'altres aspectes, ja es proposava l'actuació de rebaixar les cobertes de les naus laterals per millorar 

l'entrada de llum a l'interior i la volumetria original.  

 
  Imatge 10. Planta general 

 
      Imatge 11. Secció transversal 
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4.  WORK OF ARCHITECTURAL DRAWING 
4.1. METHOD OF WORK 

Once chosen the building subject of my grade final project, I made a first photographic data and 

research information about the church. After I read several texts, descriptions, stories and other events 

related to the building, that I found in the municipal archive, I proceeded to contact with the church 

Rector to get the consent and permission to access to the building at different times to the public, to 

work confortably without bother. Having obtained permission, I focus on making data, making sketches 

and measurements with the necessary tools. At the same time, I was also working with autocad. I had 

to take mesures in several times, as the building is very old and not quite square, but finally, it was in 

late January 2011, when I had completed the plans, I just needed to modify some details and make 

photographic montages. Then began the editing of all available data to present and defend my grade 

final project.  

 

During this time, I did meetings with my 

tutor’s Grade final Project, Mr. Benet Meca, 

in his office at the university on the second 

floor.  

The meeting of the picture is the month of 

June 2010.  

(Picture 139) 

 

Reading documents related to my building, 

I found in the historical archives of the 

town.   

April 2010 

(Picture 140) 

4.2. MEASUREMENT USED AND MAKING TOOLS 

The first step for the architectonic uprising was to study the building and make as many photos as 

possible, this allowed me to make an general analysis of the church and its structure, to distinction 

the original and restored parts, while I had the opportunity to fix in unusual detail.  

 

 

Photographic study of the main wall.  

July 2010 

 (Picture 141) 

 

Marc helping me take the pictures. 

Juny 2010 

(Picture 142) 
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Among the archive documents, I got some pictures of the plant and height the building, so to start the 

work for making sketches and making measurements, It was very useful to have a prototype plant 

general. To make the work of drawing the church I used different elements:  

A laser meter, which was very useful to have the heights 

and long distances.  (Picture 143) 

 

A metallic meter, that I use for short distances and details. 
(Picture 144) 

 

A flexible tape 30 meters, I used to get the perimeter of 

the walls and to triangulations. (Picture 145) 

 

A camera, to study photo. (Picture 146) 

 

The technique has been to draw the sketch:  

 I measure the main floor, using the drawings I found in the archive as a template. I use a flexible 

tape for outside longer distances, and a Laser meter for a interior distances.  

 

Image 12.. Drawing used made the first sketch 

 

     

  Picture 147. I made the first sketch of the walls                     Picture 148. I measured with the flexible tape 
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 I used the triangulation method for straight surfaces, which is to transform the surface to the number 

of triangles possible, since te triangle is the only polygon underformable.  

 
 

Picture 149. I measured a surface with laser meter. 

 Once I had the dimensioned sketch of the plant, I made plans with the program Autocad 2010.  

 

 
 

Picture 150. I worked the plans with the program Autocad 2010 
 

 Then, I went to draw the altars, furniture, doors, windows, stairs and all the details with the floor 

plans drawn with autocad, and I also draw it in autocad.  

 
Picture 151. I measured the altars and furniture of the church with the metallic meter 

 
Picture 152. I measured the steps of the stairs to the altar with the metallic meter 
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           Image 13. Sketch detail of the column                                             Image 14. Sketch elevation of a church bench  
 
 
 

 I also made a sketch to draw sections, measuring the height of each floor and steps of the stairs to 

find the dimensions of the slabs.  

 
Picture 153. I measured the height to draw the vertical sections with the laser meter 

 
 
 

 Was complicated to draw the walls because we didn’t have ceramic dolls, which provide a 

reference for calculating the height so I use the triangulation method with the laser meter, which I 

managed the heights after several test.  

 
Picture 154. I make the triangulation of the wall with the laser meter to make sketches 

 

 
Picture 155. I make the triangulation of the wall with the laser meter to make sketches 
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Picture 156. I measuredthe height of the wall with the laser meter 

 I made the details of the walls through the pictures and the measures of the planes had already 

spent in autocad. 

     
Picture 157 and 158. I measuring and drawing the sketch of the details of the walls 

 
Picture 159. I measuring the details of the walls with the metallic meter 

     
Picture 160. I measuring the details of the walls with the metallic meter 
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 The bell tower was complicated because It hadn’t regular basis. I calculate the height of each floor 

including all steps and measuring them in each section, and finally I managed to draw plants and 

height of the bell tower.  

 
Picture 161. I made a sketch of the stairs of the bell tower 

 

 
Picture 161. I measured the stairs of the bell tower with laser meter 

 

 I counted the tiles that were on the surface to draw the floor, I measured them and I pointed the 

direction in which they were placed. Then I draw them to the plants that had to autocad.  

 

Imatge 15. Sketch of the floor of the nave 

 

Imatge 16. Sketch of the floor of the nave and chapels  
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4.3. SOURCES OF HISTORICAL AND GRAPHICS INFORMATION 

To obtain historical and graphics information about the church I began to make a visit to the Town 

Hall. There they gave me the contact of the village Historian and I was looking to bring the municipal 

historical archive in the same town. 

 

The Town Hall 

Located in the “Plaça de la Vila” number 1 

In the Town Hall told me the contact with the 

historian, Josep M. Abril López. 

 

The Municipal Historical Archive 

Located in the “Parc de la Rectoria Vella” 

In the municipal Historical Archive left me four 

documents that talked about the church of St. 

Martí, were very helpful to me. 

     
Image 17                                 Image 18 

     
Image 19                                Image 20

       

 

 

 

 

4 Gats Bookstore 

Located in the street “Sant Josep” number 64 

In 4 Gats bookstore I bought the book  “Sant 

Celoni – Descobrir un patrimoni, conèixer una 

història” by Annaïs Pascual Alfaras. 

 
                      Image 21 

 

4.4. COMPUTER APPLICATIONS 

- AUTOCAD 2010 

- PHOTOSHOP 

- MICROSOFT WORD 
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5. PLÀNOLS DE L’ESGÉSIA DE SANT MARTÍ 

01. Situació i emplaçament 

02. Secció Horitzontal 1  

03. Secció horitzontal 2 

04. Secció Horitzontal 3 

05. Secció Horitzontal 4 

06. Secció Horitzontal 5 

07. Secció Horitzontal 6 

08. Façana Principal 

09. Façana Posterior 

10. Façana Lateral Dreta 

11. Façana Lateral Esquerra 

12. Secció Vertical 1 

13. Secció Vertical 2 

14. Secció Vertical 3 

15. Secció Vertical 4 

16. Secció Vertical 5 - Campanar 

17. Secció Horitzontal 1 – Cotes 

18. Secció Horitzontal 2 – Cotes 

19. Secció Hortizontal 3 – Cotes 

20. Secció Horitzontal 4 – Cotes 

21. Secció Hortizontal 5 – Cotes 

 

22. Secció Hortizontal 6 – Cotes 

23. Façana Principal – Cotes 

24. Façana Posterior – Cotes 

25. Façana Lateral Dreta – Cotes 

26. Façana Lateral Esquerra – Cotes 

27. Secció Vertical 1 – Cotes 

28. Secció Vertical 2 – Cotes 

29. Secció Vertical 3 – Cotes 

30. Secció Vertical 4 – Cotes 

31. Secció Vertical 5 - Cotes 

32. Planta Baixa 1 – Paviments 

33. Planta Baixa 2 – Paviments 

34. Planta Pis 1 – Paviments 

35. Planta Pis 2 – Paviments 

36.  Detalls portes de ferro forjat. 

37. Muntatge façana Principal 

38. Detalls Façana Principal 

39. Fotografies Façana Lateral Dreta 

40. Fotografies Façana Lateral Esquerra 

41. Fotografies Façana Posterior 
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6. CONCLUSIONS  

After so many months working on this project, I can say that this is a unique building, because that 

became the most emblematic architectural heritage of the town of Sant Celoni, is a good example of 

Baroque Catalan architecture and its wall preserved the best graffito decoration of the time in the 

country.  

Thanks to these circumstances, it was easy to know the history of the building and find interesting 

documents to perform the memory of the project.  

The church has been able to meet several reforms during the passage of time, the reforms have 

worsened, such as the lack of light in the nave, but also have maintained ad restored the special wall 

graffito.  

In the uprising, has been more complicated and longer than expected, but made me practice techniques 

that I have used to work on a few occasions. This also gave me the chance to work much more with 

photography and know more the world of photoshop.  

Finally, it has been very gratifying make this project final grade on the church of Sant Martí, which also 

allowed me to know the history and architecture of my new town.   
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