
         

COL·LEGI COR DE MARIA 

Centre concertat per la Generalitat de Catalunya 

  SANT CELONI 

DESCRIPCIÓ GENERAL 

L’església de Sant Martí té una façana barroca magnífica decorada amb un 

dels esgrafiats més importants de tot Catalunya. Està feta de  marbre de 

Gualba i es conserva d’allò més bé. La façana es divideix en tres parts. A la 

part baixa trobem dibuixats els arcàngels i les virtuts (la justícia i la caritat). Al 

primer pis trobem els guerrers que protegeixen l’entrada a la glòria celestial, 

representada per una orquestra d’àngels. També hi ha l’àngel del judici final 

tocant a trompeta. 

 

L’ORQUESTRA DEL CEL 

A la façana de l’església es veuen representades les diferents etapes per 

arribar al cel. L’orquestra d’àngels ens dóna a benvinguda a la porta del cel. 

Representa la festa, l’alegria i el goig d’estar al paradís. 

 

ST. CELDONI 

Situat al primer pis a l’esquerra de la façana. Un dels germans guerrers romans 

que va ser martiritzat per lluitar per la seva religió. 

 

ST. ARMENTER 

Situat al primer pis a la dreta de la façana. Un dels germans soldats romans 

que va defensar la religió i per això, juntament amb el seu germà el van fer 

sant. Porta una llança i l’oriola dels sants. 

 

LA FE 

Trobem la imatge al primer pis a l’esquerra de la façana. Porta una cinta als ulls 

i una creu a la mà que simbolitza la confiança cega en Déu. 

 

 



L’ESPERANÇA 

Està situada al primer pis, asseguda sobre les aletes de la portalada. A les 

mans porta una àncora. Representa l’actitud que sempre duem al cor, 

l’esperança que mai hem de perdre. 

 

LA BONA OBRA 

La trobem a la planta baixa a l’esquerra de la façana. A les mans duu una 

balança que representa l’equilibri de la vida, la justícia per la qual hem de 

treballar en la nostra societat. 

 

LA CARITAT 

La imatge està situada a la planta baixa a la dreta de la façana. Representa 

l’amor de les persones, no només de les que coneixes, sinó de totes les 

persones que volen rebre amor. Això vol demostrar que tothom necessita de 

l’amor. 

 

L’ARCÀNGEL GABRIEL 

Simbolitza un guàrdia, situat a la planta baixa a la dreta de la portalada de la 

façana. Protegeix l’entrada a aquesta església. 

 

L’ARCÀNGEL MIQUEL 

Està situat a la planta baixa de la façana, al costat de la Caritat. Juntament amb 

l’arcàngel Gabriel és el guardià de la porta d’entrada a l’església. 


