Guia de turisme
familiar o entre amics

Mas Banyeres
Població: Centelles.
Comarca: Osona.
Població: 6493 habitants.
Distància:
A 52 Km de Barcelona,
a 70 Km de Girona,
a 148 Km de Tarragona
i a 169 Km de Lleida.
Renfe: Estació Centelles.
Carretera C17
Sortida 46

La primera referència que tenim de Centelles data del 989. El municipi de
Centelles es va fundar durant el S. IX amb el nom de S. Coloma de Pujolric,
el qual posteriorment va ser canviat per Sta. Coloma de Vinyoles. Va ser
en el s. XIII quan va adoptar el nom topònim de Centelles, donat que en
aquella zona, concretament el castell de S. Martí, vivia la Baronia de Centelles. És en aquell
moment en que el municipi es va convertir en comtat i la seva població s’estén fora de les
muralles.
A la guerra de la Successió, i durant la guerra de la independència, la lluita contra els francesos suposà la destrucció de part del nucli urbà.
Malgrat tot, Centelles ha estat una vila d’empenta, i el seu desenvolupament, basat en el
comerç i la industria, amb un fort creixement del turisme gràcies a l’arribada del tren a la
població.
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Mercats Setmanals
· Diumenges.

*

Monuments d’interès
· Església de Santa Coloma, d’estil barroc.
· Capella de Jesús.
· Cal Comte.
· Capella del Socós.
· El Portal.
· Museu de Paleontologia.
· Centre d’Art El Marçó Vell.
· Molí de la Llavina.
· Santuari de la Mare de Déu de l’Ajuda. (Balenyà)

Rutes Culturals
· Ruta vila modernista.
· Ruta vila comtal.
· Ruta terra de bruixes.
· Ruta dels molins.
. Ruta de la Baronia.
· Ruta rellotges de sol.

Llocs d’interès Natural
· La Costa del Puigsagordi i Les Baumes Corcades.
· El bosc de la Sauva Negra.
· Parc Natural del Montseny.
· Els voltants del riu Congost.
· Els Cingles de Bertí.
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Rutes a peu

*

· Camí de la Costa i el Cerdà.
· La Via Ferrada de les Baumes Corcades.
· Santuari de la Mare de Déu de l’Ajuda. (Balenyà)
· El bosc de la Sauva Negra.
· Voltants del riu Congost.

Via Ferrada de les Baumes Corcades
Desnivell 330 m
Alçada cim 972 m
Recorregut equipat 800 m
Recorregut total 3.950 m
Duració via 2 a 3 h
Descens 45 min
Orientació E - SE- O
Dificultat D
M-D a els trams del Pont l’Espero i de l’Escala F- tram de la Tosquera
ATENCIÓ: Aquest itinerari requereix una forma física adequada i uns
coneixements mínims tant del medi com de les tècniques de progressió. La
responsabilitat recau en cadascú.
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Calendari
· CARNESTOLTES:
Una setmana abans del Carnestoltes Oficial.
· CAU DE BRUIXES:
(Festa Popular) Una setmana abans del Carnestoltes de Centelles.
· APLEC AL TURÓ DEL PUIGSAGORDI:
(Festa Popular) 1 de maig.
· FESTA DEL BATRE:
(Festa Popular) 2on diumenge de juliol.
· FESTA MAJOR D’ESTIU:
Sant Llop, 1 de setembre.
· FIRA DE LA TÒFONA:
Desembre
· FESTA DEL PI:
(Festa Popular) 30 de desembre.
· FESTA MAJOR D’HIVERN:
Santa Coloma, 31 de setembre.
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Cau de Bruixes

El Cau de Bruixes de Centelles neix a partir de la dita popular que diu: “De Centelles,
bruixes totes elles”. El visitant pot gaudir d’un programa lúdic-cultural al voltant de la
tradició de bruixes i a l’esoterisme amb espectacles al carrer, un mercat esotèric, conferències, carrers temàtics, contes, begudes esotèriques...
El mercat màgic situat al mig del poble, entre carrers ambientats a l’entorn de l’espai
modernista del Passeig, envoltat de màgia i de bruixes. Es poden adquirir tot tipus de
productes relacionats amb l’esoterisme: productes naturals, objectes artesanals, tècniques
de salut alternatives, màgia, astrologia, amulets...

*

Festa del Pi

Declarada Festa Tradicional d’Interès Nacional el 17 de novembre de 1987 i reclassificada
com a Festa patrimonial d’interès nacional el 25 de maig de 2010, és una tradició documentada des del 1751, i des d’aleshores vinculada a la festivitat de Santa Coloma, patrona
de Centelles
La llegenda explica que santa Coloma va ser cremada en un pi, és per això que cada
any se li fa aquest honor a la patrona del poble; es va al bosc a buscar un pi i se li ofereix.
La festa comença a les set del matí amb l’assistència a missa primera, a la sortida de la
qual ja es deixen sentir els primers trets de les escopetes. Després, els galejadors, en comitiva, van al bosc per, després d’un bon esmorzar, tallar el pi a cops de destral. Un cop tallat
és pujat a força de braços al damunt del carro que el transporta, sempre dret, fins a la
porta de l’església. Mentrestant, les escopetades augmenten per moments.
Quan arriba al davant de l’església, el pi és baixat del carro i pujat per l’escala fins a
l’entrada del temple, on se’l fa ballar als acords de la tonada Ara balla el Pi. Acabada la
ballada, el pi és entrat a l’interior de l’església a les 12 del migdia i se’l porta fins al presbiteri, on és lligat per la part inferior de tronc i penjat cap per avall sobre l’altar major amb
cinc poms de pomes i neules lligats a la brancada. El pi és hissat fins a l’alçada de Santa
Coloma mentre els galejadors entonen l’Himne de Centelles.
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Rutes amb cotxe
VIC - 17 Km
· Vic: Ciutat de Fires i Mercats
Mercat de dissabte.
Fires i Mercats; destacant el Mercat de la Música Viva al
setembre, el Mercat del Ram durant el cap de setmana de
diumenge de rams, la fira d’antiguitats al final d’agost i
el Mercat Medieval al desembre.
· VIC: CASC ANTIC
Art i història esdevenen pels carrers de la ciutat:
Ponts romans, temple romà, muralles, esglésies, catedral....

RUPIT - 47 Km
Poble encantador,
on les seves
construccions son
únicament de pedra.

PANTÀ DE SAU - 34 Km
El pantà, inaugurat el 1962, va cobrir el poble de Sant Romà,
les restes del qual, especialment el campanar de l’església
romànica del segle XI, són visibles quan el nivell de l’aigua
embassada és baix.
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CALDES DE MONTBUI - 31 Km
Caldes de Montbui és una vila que gira des de temps remots
a l’entorn de l’aigua termal.

@

Webs d’interès
www.centelles.cat
www.rupit.net
www.victurisme.cat
www.portesdelmontseny.com
www.osanaturisme.com
www.turismepropbarcelona.cat
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