CASTELLS CATALANS
Nom del castell: Sentmenat
Data de construcció: segle XI
Municipi: Sentmenat
Comarca: Vallès Occidental
Altitud: 243 m
Coordenades: E 427833.0, N 4607828.0
(ED50 UTM 31N). Longitud: 2º 7' 57.55''
Latitud: 41º 37' 1.421'' (GPS)
Com arribar-hi: es troba al nord de la població
de Sentmenat i ben a prop del nucli habitat.

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 a
l’any 1173, quan Pere de Sentmenat deixa en
herència al seu fill, Pere, la castlania de
Sentmenat.
El 1243, els Sentmenat tenien plena
potestat sobre el castell, però, sotmesos, en-
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cara, al domini dels Montcada. L’any 1237,
els Montcada 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 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.
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.
Nota: extret de la web de l’Ajuntament de Sentmenat:
www.sentmenat.cat/
Jordi Gironès Vilardebò
Abril de 2011
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