
CARME 
Temple de Sant Martí 
Sant Martí, nº 17 
08787 Carme 
Arxiprestat : Piera –Capellades 
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat 
 

 
 
 
 
Localització: El terme municipal de Carme  és situat al Sud d’Igualada, ja al límit amb l’Alt 
Penedès a la vall mitjana de la riera de Carme o de Miralles. Limita amb els termes de la Torre 
de Claramunt, la Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí, Orpí i el penedesenc de Mediona. 
Comprèn el poble de Carme, cap de municipi, el veïnat o barri de les Esplugues de Carme i una 
petita part de la urbanització de les Pinedes de l’Ermengol (compartida amb el municipi de la 
Torre de Claramunt) i el santuari de Collbàs1.  
 
Datació : Esmentada el 11222 com a dependència del castell de Claramunt, fou subjecta a la 
parròquia de Santa Maria de Claramunt amb anterioritat al 13663. El primitiu edifici romànic, 
desaparegut, estava situat als afores del poble. A partir de 1730 i fins el 1748 es va construir el 
nou temple4. 
 
Estil arquitectònic : Barroc. Tanmateix fou remodelat a la finals del segle XIX 
 

                                                           
1 Gran Enciclopèdia Catalana. Dins: http://www.enciclopedia.cat. [Consultada 23-10-13] 
2 Notes de Mn. Mas. 1122, maig, 24. Ramon Llopart, clergue, propietari de Orpí llegà a l'església de St. Martí de 
Carme 1 bota que fou de Mir Ramon. Arx. Cat. Lib. I Antiq. n. 156.  
3Notes Mn. Mas. 1366. En 1366 existia l'església de St. Martí de Carme sufragànea de la parròquia de Claramunt. 
En 1421 tenia fonts baptismals. En 1778 fou erigida Vicaria Perpètua. Arx. Cat. Spec. Dec. Poen. el Ap. fol. 934 i 940.  
4 Fabrega Grau, Antonio, Santuarios Marianos de Barcelona. La Hormiga de Oro, 1954, pàg 201-205. Labor pastoral 
de un gran pontificado, Barcelona, 1962, pàg. 173. Catalunya Romànica, Barcelona, 1992, vol. XIX, pàg. 341.  

http://www.enciclopedia.cat/


Descripció : La nova església no es va 
enllestir del tot fins l'any 1803. Consta de 
nau única amb capelles laterals i un 
campanar de torre adossat a la façana, amb 
el tram més alt de planta octogonal. La 
façana és senzilla i austera. Damunt la 
llinda del portal hi ha la data de consagració 
i un relleu amb l'escena de sant Martí 
repartint-se la capa amb un pobre. A 
l'interior de l'església es conserva una pila 
baptismal romànica5.  
 
Història : Pertany al terme parroquial 
l'ermita de la Mare de Déu de Coll Bas6, 
antiga sufragània de Santa Maria de 
Claramunt i que passà a ser-ne de Sant 
Martí de Carme després que aquesta 
parròquia fos erigida. La seva existència es 
documenta des del 1205. L'edifici romànic 
original fou modificat al segle XVI i al 1793, 
segons esquemes neogòtics. Encara fou 
novament remodelat a finals del segle XIX. 
Actualment és, a més d'església sufragània, 
santuari marià on se celebra un aplec per 
Pasqua Florida.  
 

 
Visites pastorals 
 
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 Martí de Carme va ser el 
dissabte 6 de febrer del 2010. 
 
 
 
Abreviatures 
 
ADB  Arxiu Diocesà de Barcelona 
 
 
                                                           
5Pobles de Catalunya. Guia del Patrimoni Històric dels Municipis Catalans. Dins: http://www.poblesdecatalunya.cat. 
[Consultada 23-10-2013] 
6 Mare de Déu de Coll Bas, dins del terme de Carme 

http://www.poblesdecatalunya.cat/
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