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Adults 5 €/persona- menors de 12 gratuït
grups a partir 30 persones: 90 €

1,5h - Reserva prèvia

L’estructura actual del centre de la vila és 
d’origen medieval. La ruta s’inicia al castell, un 
dels edificis més emblemàtics.  El  castell, 
presidit per una imponent torre del segle XII, 
està íntimament lligat a la nissaga catalana 
dels Queralt, una de les famílies més influents 
de l’Edat Mitjana, que donà personatges tant 
rellevants com Pere II, conegut com a Cor de rellevants com Pere II, conegut com a Cor de 
Roure, Pere III o Dalmau I. 
Sortint del castell, i travessant el Pati d’armes, 
arribarem als carrers de l’antic call jueu i a 
l’Església gòtica de Santa Maria, amb un 
robust campanar de 1649 de 40m d’altura .

A l’interior de l’església gòtica s’hi pot con-
templar un retaule de Sant Llorenç, obra de 
Jordi de Déu, feta entre 1386 i 1387. La 
Plaça Major, lloc de reunió dels colomins i 
colomines, hi destacarem del segle XVIII la 
Casa de la Vila i les balconades de ferro 
forjat. Santa Coloma guarda encara un 
parell de joies més pels seus visitants, l’Erparell de joies més pels seus visitants, l’Er-
mita de Sta. Maria de Bell-lloc, un exemple 
magnífic de la transició del romànic al 
gòtic, i la Font de les Canelles, que data de 
1614. 

Els 5 portals conservats de  la vila de Santa 
Coloma: de Santa Coloma o Castlania, el de 
Sanou o Cervera, del Vicari o Santa Maria, 
d’en Martí i d’en Roca, ens parlen de l’antic 
conjunt emmurallat.
Els portals constituïren les úniques vies d’enEls portals constituïren les úniques vies d’en-
trades al nucli històric de la població i van 
tenir un protagonisme destacat en la història 
de la vila, emmarcant un munt d’activitats i 
fluxos humans, culturals i econòmics.Per a més informació i reserves:

Oficina de turisme de santa coloma de queralt
Tel. 977 880 478 - 615 875 416 
Correu: of.turisme@stacqueralt.altanet.org






