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Localització 
 
Municipi de la comarca de l’Alt Penedès amb capital a Sant Joan de Mediona. El terme és configurat 
per dues cadenes de muntanyes quasi paral·leles integrades dins el Sistema Prelitoral. El cap de 
municipi és Sant Joan de Mediona. L’església està situada dins el terme municipal de Mediona, a la 
comarca de l’Alt Penedès.  
 
Datació 
 
segles XII-XIV 
 
Estil arquitectònic 
 
Romànic i gòtic 
 
Descripció 
 
Capella d'una nau. No fa gaires anys que ha estat restaurada. És de planta rectangular i d’absis 
semicircular orientat a l’est, que es comunica amb la nau a través d’un arc triomfal apuntat, igual 
que els arcs que suporten l’embigat del sostre. La conca absidal està coberta per una volta de quart 
d’esfera i, a ella, s’obren tres finestres de doble esqueixada, una de mig punt i les altres dues amb 
una pedra plana a manera de llindar, tanmateix podria ser que les tres originalment fossin també 



de mig punt. La fàbrica de l’absis és amb carreus irregulars, però ben treballats, disposats en fileres 
prou regulars1. Sobre la porta, un òcul i un petit campanar de cadireta.  
 
Segons la historiografia 
l’absis de l’església de sant 
Elies és una obra romànica 
del segle XI o 
començaments del XII i la 
nau s’haguera construït 
entre els segles XIV o XV,  
sobre una construcció del 
segle XI.  
 
Però, actualment en tenir 
la fàbrica continuïtat en tot 
l’edifici (nau i absis) es 
dona per fet que ambdós 
són contemporanis2.  
 
L’església es va aixecar 
responent a les donacions, 
contrastades amb la 
documentació de l’època, al mateix temps, si bé és cert que per a l’absis els constructors van preferir 
unes formes arquitectòniques de llarg recorregut en segles anteriors. 
 
 
Història 
 
No es conserven mencions documentals d’època romànica al·lusives a l’església. El lloc no apareix 
esmentat fins l’any 1301 i el temple fins el 1304. Entre els anys 1316 i 1323 sovintegen les 
donacions. A finals del segle XVII es van dur a terme importants obres de reforma a l’edifici.  
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