Nom del recurs:

CASTELL DE SENTMENAT

Localització:
Categoria:
Ús Actual:
Descripció i singularitats

Passeig del Castell
01-0001 Castell de Sentmenat
Deshabitat
Edifici, en origen, defensiu de planta irregular, que ha estat
transformat al llarg del temps en un edifici agrícola.
L'edificació es desenvolupa, en forma de ferradura, al
voltant d'un pati central. Actualment la planta baixa s'utilitza
com a magatzem, la primera com a residencial i la segona
com annexes.
La primera menció del castell és de l’any 1056, quan el
tenia un tal Ramon Miró, però el 1083 ja figurava vinculat a
la casa dels Montcada, amb tot, el llinatge dels Sentmenat
com a castlants del castell no apareix fins l’any 1173, quan
Pere de Sentmenat deixa en herència al seu fill, Pere, la
castlania de Sentemenat. Al 1243, els Sentmenat tenien
plena potestat sobre el castell, però, sotmesos, encara, al
domini dels Montcada. A l’any 1237, els Moncada
permuten uns masos de Sentmenat a canvi dels drets que
el comanador de Sant Joan de Jerusalem tenia sobre el
castell. El casament de Bernat de Centelles amb Bearnèsia
de Montcada, senyora del castell, l’any 1301, provocà
discrepàncies pels drets del castell, entre aquell i els
Sentmenat que finalitzà l’any 1380, amb una sentència
arbitral que obligà a Eimeric de Centelles a vendre el
castell a Pere de Sentmenat. Al segle XV, els Sentmenat
esdevingueren senyors i barons del lloc i el 1691, en Joan
de Sentmenat i de Toralla va obtenir el títol de Marquès.

Calendari / horari de visites:
Estat actual de conservació:
Servei d’informació:
Propietat:
Organisme responsable:

El castell és una construcció del segle XII, molt reformada
entre els segles XIII i XIV, però és en les obres realitzades
durant els segles XVII i XVIII quan pren l’aspecte senyorial.
Al segle XIX va ser transformat en pagesia perdent tota
referència defensiva.
Ultim dissabte i diumenge de cada mes
En restauració
Si
Pública
Ajuntament de Sentmenat

Imatge

Codi: 01-0001

