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Localització 
 
Municipi de Mediona (Alt Penedès), situat prop de la unió de les carreteres de la Llacuna i Mediona 
amb la d’Igualada a Vilafranca del Penedès. 
 
Datació 
 
1031. Restaurada el 1687. 
 
Estil arquitectònic 
 
Romànic 
 
Descripció 
 
Temple d’una sola nau (interior: 1,70 m de llarg i 3,80 m d’ampla), acabada per un absis semicircular 
cobert per una volta de forn1. L’absis té una finestra de mig punt i doble esqueixada i exteriorment 
està organitzat amb la disposició clàssica d’arquets cecs entre lesenes. En l’actualitat la nau apareix 
dividida en tres trams per dos arcs escarsers destinats a sustentar l’embigat de fusta que la cobreix. 
                                                           
1 Volta de forn o volta de quadrant d’esfera. 



Ni els arcs ni la coberta pertanyen a l’edifici original, que podria tenir una coberta de fusta o potser 
amb volta de canó.  Al mur que dona al nord hi ha una pilastra adossada que podria sostenir un arc 
triomfal2 d’accés a l’absis. Aquest arc no té el seu corresponent a l’entrada del temple per les 
reformes que s’hi ha anat fent.  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    
                                   Planta de de l’església de Santa Maria de Mediona (Sant Pere Sacarrera) 
 
 
 
Les dues façanes laterals acusen un marcat desplom cap a l’exterior que no es corregeix mitjançant 
l’ús de contraforts. Sembla que quan es van canviar les cobertes de l’església, es van construir al 
flanc sud, una capella i una sagristia. La porta d’entrada situada originàriament a la façana 
occidental i avui obliterada, és un arc de mig punt per sobre del qual es disposa un ull de bou i un 
campanar d’espadanya únic.                                              
 
La nova porta d’entrada que es va obrir a la façana nord té un arc de mig punt amb carreus i dovelles 
encoixinades i al seu costat s’identifica un altre arc de mig punt que devia correspondre a una altra 
porta, ara està cegada. En aquesta façana nord hi ha també una finestra de mig punt i atrompetada, 
cega a l’interior.  
 
Pel que fa a la fàbrica, l’aparell és més cuidat a l’absis, amb pedres de mides variables, mig 
desbastades, però disposades en filades prou regulars, i molt irregular en la resta de façanes3.  
 
 
Història 
 
El primer esment documental del temple podria datar de l’any 1031. En aquell moment és 
esmentada en la documentació del monestir de Sant Cugat del Vallès una casa situada al castell 
de Mediona, tanmateix no queda prou clar si la referència a aquesta  domus s. Petri fa al·lusió a 
l’església de Sant Pere Sacarrera o a la de sant Pere de Riudebitlles.  
 
Anteriorment, el 917, també és esmentada en la documentació de Sant Cugat del Vallès una 
església propera al riu Bitlles dedicada a sant Pere, a santa Maria i a sant Joan i és de difícil de 
determinar de quin temple es tracta. L’any 1298 era considerada sufragània de santa Maria de 
Mediona fins ben bé el segle XVIII, tot i que ara fa funcions d’església parroquial.  

                                                           
2 Arc triomfal és aquell que està situat entre la nau principal i el presbiteri d’una església.  
3Enciclopèdia del Romànic a Catalunya ; Direcció: José María Pérez Gonzàlez, Fundación Santa Maria La Real, Centro 

de Estudios del Románico, 2014 (3 volums), v. III. Barcelona, p. 1944-1945. 



Visites pastorals a Santa Maria de Mediona 
 

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 Santa Maria de Mediona va ser el 
diumenge 1 de febrer del 2009.  
 
El bisbe Agustí realitzà una nova visita pastoral a l’Arxiprestat de l’Anoia el maig del 2017.  
 
 
Rectorologi 
 
1939-1948 Saguer Vilà, Narcís 
1948-1949 Llorens Gili, Josep 
1949-1954 Rius Falcó, Joan 
1954-1961 Calsina Viladoms, Matias 
1961-1966 Fàbregas Capdevila, Sebastià 
1966-1977 Fàbregas Capdevila, Sebastià (Encarregat) 
1977-1981 Portabella d’Alós, Lluís 
1981-1983 Subirà Blasi, Enric 
1983-1989 Anglada Esquius, Celdoni 
1989-1994 Simó Tarragó, Manuel 
1994-2013 Puig Massana, Lluís 
2013  Catasús Pallerola, Carles (Administrador) 
2013-  Pausas Mestres, Francesc 
 
 
Abreviatures 
 
ADB  Arxiu Diocesà de Barcelona 
V.P.  Visites pastorals. 
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