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COM S’HI ARRIBA 

Carretera: 
A2 

C31 Sortida 576A 

HISTÒRIA 
 

L’ermita data de la segona meitat del segle XIX, va ser 
destruïda durant la Guerra Civil  de 1936-39 i es 
reconstruí novament acabada la guerra.  
Té el seu origen en l’antiga església medieval de Santa 
Maria coneguda des del segle XVIII com a Santa Maria de 
la Salut. La construcció de l’actual ermita neogòtica va 
començar a l’octubre de 1914 i va ser beneïda a l’abril  de 
1917 per l’Abat de Montserrat Antoni M. Marcet. 

Ampliació >>> 

HORARIS 
 

El Dilluns de Pasqua                    
resta oberta tot el dia 

 

 

FESTA PATRONAL, APLECS I ROMARIES 

Dilluns de Pasqua 



>>> Ampliació: 

L’església de Santa Maria és documentada per primera vegada el 1376, quan va ser reconstruïda; un 
altre document posterior del 1421 la qualifica com la capella vella i  el 1508 s’anomena aquesta 
església com “ans parroquial”. Montserrat Pagès, l’autora de l’article de Collbató, a La Gran Geografia 
Catalana, creu que “probablement el fet que Sant Corneli estigués situat prop del castell de Collbató 
degué influir perquè progressivament anés adquirint preponderància enfront de la vella parròquia, 
fins a substituir-la”1.    D’això es pot deduir que l’església és anterior al segle XIV (quan de fet, sabem 
que va ser reconstruïda) i  que potser compartia funcions parroquials amb la de Sant Corneli.  

La capella havia estat fundada i bastida al costat del torrent de la Codolosa, en un tros de terra 
conegut com la peça de l’Hospital2 ,  perquè pertanyia a l’hospital que hi havia a la plaça, al  costat de 
l’església de Sant Corneli. Aquest tipus d’edif icis, que no tenen res a veure amb els hospitals actuals, 
solien estar a les entrades de les viles i  servien d’aixopluc a captaires, rodamóns i pobres. Aquesta 
esglesiola també va donar nom al barranc que baixa des de la Codolosa fins al Llobregat, que era 
conegut com el torrent de Santa Maria i  al camí que sortia del portal de ponent de la vila, que les 
fonts anomenen com “el camí que anava del lloc de Collbató a l’església de Santa Maria” 3.  

La capella degué adquirir importància durant el segle XVII,  coincidint amb les pestes que 
periòdicament van assolar Catalunya. Les dels anys 1651-1652, en un moment de guerra (Guerra dels 
Segadors), males collites i  fam, foren les pitjors i  afectaren de ple la comarca. Al Bruc, l’any 1652, i 
en només dos dies, van morir quatre membres (dues dones i dues criatures) de la família que vivia a 
la masia de Can Jorba4. És molt probable, per tant, que el mal arribés a Collbató i que el pànic 
s’estengués ràpidament. En aquestes circumstàncies, i per a contrarestar l’epidèmia, es degueren 
prendre les mesures habituals: tancar les portes de la vila i  traslladar els malalts a un lloc allunyat, 
com podia ser l’església de Santa Maria. Ja sigui perquè la capella fou reconvertida en morberia (o 
lloc on es recloïen els malalts de pesta o morb), perquè el culte a la Mare de Déu estava en alça en 
aquell moment, o potser perquè hom atribuí qualitats guaridores a l’aigua de la font que hi havia a 
prop, el cert és que al cap de pocs temps la capella passa a ser coneguda com Santa Maria de la Salut. 
També mudaren de nom el torrent, l’antiga font del Raig Viu i el camí. A principis del segle XVIII els 
documents els anomenen ja com el torrent de la Salut, la font del Raig “vuy de la Salut” i  el camí de 
la Salut5.   

Un fenomen similar esdevingué també a Sabadell,  on l’antiga ermita de Sant Iscle i  Santa Victòria, 
convertida en morberia, va esdevenir al segle XVII l ’ermita de la Mare de Déu de la Salut. Allà 
s’instal·là una verge trobada casualment en una font propera. La font, la imatge i l ’ermita prengueren 
també el nom de Salut. Cada segon diumenge de  maig s’hi celebrava una processó i un aplec, que els 
sabadellencs aprofitaven per a portar-hi ex-vots en compliment de prometences fetes a aquesta Mare 
de Déu, tal com feien els pagesos de Collbató i de les rodalies. 
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