
CABRERA D’ANOIA  
Restes de l’ermita de Sant Miquel  
Camí de Bedorc a Cabrera 
08785 Cabrera d’Anoia 
Arxiprestat : Piera – Capellades 
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat 
 

 
 
 
Lloc : Situada prop del llogaret del Badorc, a la dreta de l’Anoia, al S del congost de Capellades. 
 
Datació: Sant Miquel de Badorc està documentada des del segle XI.  
 
Estil: Segle XII. Romànic. Actualment està  parcialment destruïda  
 

 
Descripció: Ermita romànica d’una sola nau de 
planta rectangular totalment llisa i sense 
decoració. Destaca la façana de pedra llisa, una 
portada amb arc de mig punt i un petit rosetó 
(actualment òscul). L’acabament original era en 
punta a dues vessants i un petit campanar 
d’espadanya.  
 
Història : Al 1186 fou donada al monestir de Sant 
Cugat del Vallès pels seus propietaris, Arsenda i 
Guerau de Badorc. Fins el 1581 aquesta església 
fou sufragània de la parròquia de Vallbona 
d'Anoia, i després d'aquesta data entrà dins la 
jurisdicció de la de Cabrera1.  
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Visites pastorals 
 
1303, març, 17. El bisbe Ponç de Gualba tonsurà vint i vuit escolars, entre els quals hi ha un noi 
de Cabrera d’Anoia, a la capella del Palau Episcopal2.  
  
El 15 de juny de l’any 2004 una butlla del papa Joan Pau II decretava, sobre el territori de l’antic 
arquebisbat de Barcelona, la creació de tres noves diòcesis: Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i 
Terrassa. La nova diòcesi de Sant Feliu de Llobregat està formada per nou arxiprestats i dues 
vicaries: Vicaria del Llobregat que agrupa els arxiprestats de Bruguers, Montserrat, Sant Boi de 
Llobregat, Sant Feliu de Llobregat i Sant Vicenç dels Horts, i la Vicaria del Penedès – Anoia –
Garraf amb els arxiprestats d’Anoia, Garraf, Piera-Capellades i Vilafranca del Penedès. El bisbe 
titular de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat és monsenyor Agustí Cortés Soriano que va iniciar 
el seu ministeri episcopal el 12 de setembre de 2004. 

La primera visita pastoral del bisbe Agustí a la parròquia  de Sant Bartomeu de Vallbona d’Anoia 
va ser el 7 de març del 2010.  
 
 
Abreviatures 
 
ADB  Arxiu Diocesà de Barcelona 
V.P.   Visites Pastorals 
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2 ADB,  V. P. 1-2, fol. 1v. S’ha fet esment d’aquesta visita pastoral, tot i tenir lloc a la parròquia de Sant Salvador de 
Vallbona d’Anoia, per deixar constància que el bisbe Ponç de Gualba feu una visita pastoral a la zona. 
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