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La Gimcana El dimoni d'or vol difondre una de les llegendes
que existeixen lligades al poble de Sant Pol.

 
Per participar-hi necessiteu aquest llibret i un llapis. 

 
La gimcana consta de 7 preguntes relacionades amb 7

punts del nostre poble. 
 

Cada resposta correspondrà a un número que us servirà per
completar les coordenades que indiquen el final de la

gimcana.
 

Voleu acompanyar a l'Abat Sunyer en aquesta aventura?
Passeu pàgina i comenceu a completar les coordenades

que us falten!

El Dimoni d'or

Gimcana



Abat Sunyer

Benvinguts a l’època Medieval! 
 

Us proposem endinsar-vos en una aventura al costat del nostre
amic Sunyer, el primer abat benedictí del monestir de Sant Pol.

 
En Sunyer, ha rebut una missió per part dels seus superiors i

l’ha de complir amb celeritat, ja que el poble corre un gran
perill. 

 
Cal protegir els tresors locals i portar-los a lloc segur. 

 
Però no té tota la informació que necessita! 

 
Sap on trobar els tresors, però no sap on amagar-los. Li han

passat unes coordenades incompletes! 
 

Necessita que l’ajudeu a trobar les dades que li falten per
poder arribar a bon port. 

 
Esteu preparats?
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Les coordenades
de l'abat sunyer
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Respon les preguntes i completa les coordenades de l'Abat
Sunyer
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El nostre amic Sunyer ha de recollir els tresors de les

principals cases del poble. 

Una de les masies que cal visitar per assegurar-ne el

tresor, és la casa d’en Guillem Villar de Grau, un pagès

benestant que tenia els camps de conreu on ara hi ha

el parc del litoral. A més, és una de les masies

catalanes d’època medieval més properes a la costa,

cal protegir el seu contingut de possibles atacs!

Can Villar del Grau

Quants bustos hi ha a la finestra
 gòtica de la Masia de Can Villar?

Escriu la resposta a la casella "e" de les coordenades de l'Abat Sunyer

Més informació sobre Can Villar del Grau



Ramon Muntaner i Bernat Desclot

parlen del port de Sant Pol (el Grau) a

les seves grans cròniques, i en Sunyer

ho sap. Sap que en aquest indret hi ha

molt de moviment, molts vaixells que

entren i surten i per tant molts

possibles tresors que cal localitzar.

De fet, en Sunyer sap que els atles de

l’època només situen un port entre

Blanes i Barcelona: el de Sant Pol. Així

que és el moment d’anar fins al lloc

on hi havia l’antic port, allà en Sunyer

hi localitzarà una estranya figura

coberta d’or: un tresor que cal

protegir. Vosaltres però, haureu de

comptar quantes columnes aguanten

l’actual via del tren.

El Grau

Quantes
columnes hi ha

aguantant
l’actual via de

tren? 

Escriu la resposta a la casella "c" de les
coordenades de l'Abat Sunyer

Més informació sobre El Grau



Ara que en Sunyer està localitzant els

tresors que hi ha a la banda de la

Ribera, ha decidit anar fins a la petita

capella que hi havia on ara hi ha

l’Església de Sant Jaume. Ell sap que

aquell és un punt estratègic perquè

enllaça amb tots els camins que

existeixen i perquè des d’aquí es

controla el port i el seu entorn. 

La petita capella i el seu cementiri

estan en un lloc privilegiat, des d’aquí

es veu la banda de la Sagrera, que és

la zona que hi ha pels voltants de

l’Ermita de Sant Pau.

L’església actual va ser construïda

segles més tard. El seu constructor va

deixar escrit l’any de construcció en

el lateral que dóna al mar.

L'Esplanada de l'Església

Quin any està
gravat a la paret
lateral exterior

dreta de
l’església de Sant

Jaume? Només
necessites

l’última xifra! 

Escriu la resposta a la casella "d" de les
coordenades de l'Abat Sunyer

Més informació sobre Sant Jaume



A en Sunyer li han arribat veus que els pescadors de Sant Pol

viuen en cases que comparteixen una paret, és a dir en “cases

de cós”. N’ha vist d’altres pels pobles que ha visitat, però

aquestes de Sant Pol les troba especialment boniques,

sobretot perquè són de les primeres cases que es van fer al

poble. Segur que allà també hi ha objectes de valor que cal

protegir.

Al Carrer Abat Deàs, n’hi ha dues d’aquestes cases.

Les Cases de Cós
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Escriu la resposta a la casella "d" de les
coordenades de l'Abat Sunyer

Quantes lloses
de pedra

envolten la
finestra de la

casa número 26?

Escriu la resposta a la casella "f" de les
coordenades de l'Abat Sunyer

Més informació sobre les cases de cós



En Sunyer sap que aquestes terres per on camina ara,

han estat habitades des de fa molts i molts anys. De fet,

sap que els romans ja van establir-se a la part alta del

poble perquè era allà on hi tocava més el sol. Una prova

que els romans van viure al poble, són les pedres

tallades que ara s’utilitzen com a vorera al carrer

Manzanillo, just a la vorera del davant de la farmàcia i la

pastisseria. Quan en Sunyer se situa damunt de les

pedres romanes que ara fan de vorera, es gira cap a

l’esquerra i hi veu l’ermita de Sant Pau dalt del turó.

MANZANILLO, TERRA ROMÀ

Quantes
campanes es

veuen a l’Ermita
de Sant Pau?

Escriu la resposta a la casella "b" de les
coordenades de l'Abat Sunyer

Més informació sobre el carrer Manzanillo



A primera línia de mar hi ha

diverses masies que ja han

donat els seus tresors a en

Sunyer, però hi ha un carreró

amagat que de ben segur que

caldrà visitar. 

És al carrer Consolat de Mar

número 19, on ara hi ha una

casa amb ressonàncies

medievals.

EL CARRERÓ
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Quants graons hi
ha davant la

porta d’entrada a
la casa?

Escriu la resposta a la casella "G" de les
coordenades de l'Abat Sunyer

Més informació sobre el carreró



De cop, se sent molt de xivarri! Se senten les campanes

tocant el corn i el crit de “Via Fora”. 

En Sunyer veu que hi ha molta gent a l’areny de Sant Pol,

que és el lloc on es reuneixen els remences de la Baronia

de Montpalau! Si hi ha gent, de ben segur que en Sunyer

hi trobarà tresors per recollir! 

On ara hi ha la caseta del motor, en Sunyer hi troba els

pagesos de remença defensant l’abolició dels mals usos.

Tu només caldrà que trobis les nanses* que hi ha

actualment penjades del sostre de la caseta del motor.

la platja de les barques

Quantes nanses hi
ha penjant del

sostre de la caseta
del motor? 

Escriu la resposta a la casella "a" de les
coordenades de l'Abat Sunyer

*Nansa: estri de pesca artesanal

Més informació sobre La platja de les barques



HO HEU
ACONSEGUIT!

Ara ja sabeu on ha d’anar en Sunyer per
amagar els tresors que ha recollit! 

Sort n’ha tingut d’uns ajudants com
vosaltres!

Amb les coordenades que heu trobat,
poseu-les en un GPS* i de ben segur que
sabreu trobar el lloc on guardar els tresors  
de l'Abat Sunyer i descobrireu la Llegenda
del Dimoni d’or que els protegeix.

*Per exemple, GoogleMaps



ELS INDRETS
Podeu trobar més informació sobre els punts que heu

visitat a la web de la gimcana

CAN VILLAR DEL GRAU

EL GRAU

L'ESPLANADA DE L'ESGLÉSIA

Aquesta Masia medieval data del 1405 i va ser
fundada per Guillem Villar de Grau.
Probablement és la Masia medieval més propera al
mar de la costa catalana.

"El Grau" significa port. Els principals cronistes
medievals (Ramon Muntaner i Bernat Desclot) parlen
d'unes drassanes que existien a Sant Pol com un lloc
clau de les aigües catalanes.

Abans de l'actual església, hi havia una petita capella
dedicada a Sant Jaume.
Era un punt estratègic perquè des d'aquí es podien
controlar totes les comunicacions tant de mar com
de terra.

Trobareu la informació completa a https://bibliosantpol.wordpress.com/dimonidor/

https://bibliosantpol.wordpress.com/dimonidor/



LES CASES DE CÓS

MANZANILLO, TERRA ROMÀ

EL CARRERÓ

LA PLATJA DE LES BARQUES

Són de les cases més antigues de Sant Pol. Daten del
segle XVI - XVII. Era l'habitatge característic dels

pescadors.

Edifici catalogat com a edificació del segle XVII, al
catàleg de patrimoni s’especifica que es troba en un

carreró amb ressonàncies medievals

El carrer Manzanillo va ser contruït el segle XIX. El
1856 mentre es fan les obres per fer el carrer, es

descobreixen pedres romanes, que ara s'utilitzen per
les voreres.

Durant l'època medieval la platja (o l'Areny) era el lloc
on es feien les reunions importants entre els caps de

cada casa.



Sant Pol de Mar

bibliosantpol.wordpress.com/dimonidor


