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Localització 
 
Municipi de la comarca de l’Alt Penedès amb capital a Sant Joan de Mediona. Limita al nord amb la 
comarca de l’Anoia a l’est amb el terme de Cabrera d’Anoia, i al sud amb Font-rubí. 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. Altres nuclis de població són el poble de Sant Pere 
Sacarrera, el veïnat les Cases Noves de Can Pardo i la caseria la Quadra d’Agulladolç. Es comunica 
amb la carretera comarcal de Vilafranca a Igualada per una carretera local. 
 
 
 
 
 



Datació 
 
Santa Maria de Mediona apareix documentada a partir del 1130, però a causa de la relació estreta 
que mantingué amb el castell, documentat a partir del 10111, segurament la seva construcció fou 
anterior al 11302.  
 
Estil arquitectònic 
 
Romànic 
 
Descripció 
 
L'església de Santa Maria fou bastida 
als segles XIII-XIV a la qual, al segle 
XVIII, li fou afegida una capella 
neoclàssica com a santuari de la 
imatge del Sant Crist. És un edifici 
d'una sola nau amb volta de canó 
apuntada sobre arcs formers a la 
qual s'afegí, al segle XIV, un absis 
poligonal amb volta nervada. Té un 
portal lateral dovellat i un campanar 
d’espadanya de dues arcades.  
 
 
 
La pica baptismal, de forma troncocònica, té una boca molt ampla amb relació a la base. A 
l'interior, al fons, hi ha un rebuidat quadrat, detall  poc freqüent en les piques del Penedès. És 
llisa i sense decoració. La pica estava situada sobre un peu no solidari, però probablement de la 
mateixa època. Algunes fotografies i documents la mostren directament a terra. De 70 cm 
d'alçada original, es conserven 34 cm. El diàmetre de la base és de 40 cm i el de la boca, 110 cm 
l’exterior i 70 cm l’interior.  El vas té una profunditat d'uns 41 cm i les parets tenen un gruix de 
17,5 cm3. 
 
 
El castell de Mediona 
 
El castell apareix documentat per primer cop pels volts de l’any 1000. S’ha associat el Castell de 
Mediona (dins del Comtat de Barcelona) al nom de Guillem de Mediona, levita, a qui el Bisbe de Vic 

                                                           
1 Notes de Mn. Mas.  
Any 1011.  
En sa part principal, lo temple sembla que és obra del segle XIII essent fabricat a l'ombra del Castell de Mediona. D'eix 
castell del qual en resten algunes despulles se'n fa esment en l'any 1011 en qual temps los almoiners de Vadaldo 
entregaren al Cenobi de S. Cugat alous i aigua en lo terme del Castell de Mediona i en la Vall de Verzio (Desvern).  
Arx. Cor. Ar. Cart. St. Cugat, n. 475 
2 Notes de Mn. Mas. 
Any 1225.  
L'església de Sta. Maria de Mediona era de categoria parroquial i consta que en 1225 Grau de Pontons era lo clergue, 
o sia rector de la mateixa. Arx. Parroquial de Mediona.  
ADB Doc. Varis.  
3 Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Direcció General del Patrimoni Artístic i Arquitectònic. Dins:  
https://extranet.cultura.gencat.cat/EGIPCI   

https://extranet.cultura.gencat.cat/EGIPCI


havia encomanat, cap al 1015, la defensa i la repoblació de les terres situades a ponent del seu 
bisbat. El 1050 era senyor del castell Ramon de Mediona que tenia el seu germà Bernat com a castlà.   
 
El 1057, Bernat i Ramon de Mediona feren costat a Mir Geribert en el seu enfrontament amb el 
Comte de Barcelona. El darrer personatge cèlebre de la nissaga fou Asbert de Mediona, que serví 
als reis Pere II i Jaume II en diversos afers diplomàtics entre els anys 1274 i 1312. Asbert de Mediona 
tenia drets a Lavit i Font-Rubí i el 1286 rebé del comte-rei la baronia de Pierola.  
 
El castell és expressament esmentat el 28 d'agost de 1194 com a penyora oferta per Ponç de 
Cabrera al rei Alfons en cas d'incompliment. El 1226, Guerau de Cabrera cedí el castell a l'orde del 
Temple, al qual ingressà. Guillem de Mediona fou anomenat castlà de Mediona l'any 1237 pel 
vescomte de Cabrera.  
 
Com a castlans s'instal·laren també els Barberà. Per la línia d'herència, el 1500 n'era castlà Pere de 
Subirats o de Barberà. La castlania fou venuda, el 1616, a Joan Ferrer i passà al segle XIX a Laureà 
Pasqual.  
 
El 1831 la senyoria era del duc de Cardona i vescomte de Cabrera. Durant els anys 1988-1991 es 
van portar a terme excavacions arqueològiques que van permetre documentar una xarxa de 
captació d'aigua i una gran sala gòtica destruïda per la construcció de la torre quadrada als segles 
XIV-XV.  
 
 
 
L’església de Santa Maria de Mediona 
 
Gispert de Barberà fundà, el 29 de febrer de 1372, un benefici a l'església de Mediona i a l'altar de 
Sant Miquel.  L’any 1371 li fou traslladat el culte de l’església de Sant Miquel, que es trobava dins 
del recinte del castell, i que havia estat la capella castral. Al segle XV Santa Maria fou annexada al 
priorat, posteriorment parròquia de Sant Quintí de Mediona4 . 
 
Els Barberà (senyors o castlans del castell de Mediona) tingueren tomba pròpia, familiar, davant 
l'altar de Sant Miquel. L'any 1936 fou destruïda i incendiada i el 1940 fou restaurada en bona part 
per la Diputació de Barcelona.  
 
Finalment la parròquia fou traslladada el 1954 al barri de Sant Pere Sacarrera, dins la seva 
demarcació, i prengué com a nova seu la capella romànica de Sant Pere, església sufragània seva i 
que dóna nom al barri.  
 
Aquesta església ja existia el 1031 i el 1298 era filial de Mediona. Va ser restaurada l’any 1687. 
Durant l’edat mitjana també li fou sufragània l’església de Sant Joan de Conilles o de Mediona, 
actual parròquia independent. Actualment l’església de Santa Maria es troba oberta al culte.  
 
 
 
 

                                                           
4 Any 1371, febrer 13. Lletra del Bisbe Berenguer als Rectors de Mediona, Fontrubí i Castellví del Penedés i a Ramon 

Savi, vicari de Mediona perque se enterin i donin relació si és convenient accedir a que Gispert de Barbarà domiciliat 
a la parròquia de Mediona pugui obrar a l'església l'altar de S. Miquel transferint lo que té a la capella o basílica que 
havia edificat a la casa baix advocació de St. Miquel Arcàngel, canvii los rèdits que havia assignat a la capella i benefici 
sobre quadra de Murovedra dins los termes de Castell Vell por los de Castell de Bolet. Arx. Episc. Reg. Gratiarum vol. 
4, f. 103 



Visites pastorals a Santa Maria de Mediona 
 
1314, maig, 15 (dimecres). Hug de Cardona, ardiaca i vicari general del bisbe Ponç de Gualba (en 
exilia Mallorca) visità Santa Maria de Mediona5.  
 
 
Beneficis de Santa Maria de Mediona 
 
Benefici de sant Pere Ça Carrera, fundat per Pere de Torroella. Citat a la Visita de l’any 14146.  
 
Benefici primer de Santa Maria, fundat per Sibil·la la Banda. Citat a la Visita de l’any 14147 
 
Benefici segon de Santa Maria, fundat per Pere Torroella. Citat a la Visita de l’any 14148. 
 
Benefici de Sant Nicolau, fundat per Bernat Passada, prevere. Citat a la Visita de l’any 14149.  
 
Benefici de Sant Miquel, fundat per Gibert de Barbarà, militem. Citat a la Visita de l’any 141410.  
 
 
Rectorologi de Santa Maria de Mediona 
 
1225 - 1229 Gerau de Pontons 
1229 - 1252 Ramon de Noguera 
[...] 
1298 - 1320 Bernat Possada 
1320 - 1348 Berenguer de Casaldòria 
1348 - 1350 Pere Riba 
1350 - 1370 Arnau de Busquets 
1370 - 1375 Guillem de Archs 
1375 - 1380 Bartomeu Bertran 
1380 - 1387 Ramon Bernat 
1388 - 1389 Bernat Moles 
1389 - 1394 Pere Guillem Joffre 
1394 - 1420 Guillem Badós 
1420 - 1430 Bernat Ribas 
1430 - 1432 Joan de Palomar 
1432 - 1458 Francesc Salvador 
1458 - 1480 Lluis Miquel 
1480 - 1503 Pere Joan Bayona 
1503 - 1504 García Sans 
1504 - 1520 Joan de Suelbes 
1520 - 1538 Guillem Cassador 
1538 Sebastià Rich 
            1693 Josep Tort 
1698 Pere Joan Domingo 

                                                           
5 ADB;  V. P. 2, fol. 58- 58 v; M- N 48 
6 ADB, Campillo, Speculum Titulorum Eclesiastorum, 1795, vol. IV, p. 820  
7 ADB, Campillo, Speculum Titulorum Eclesiastorum, 1795, vol. IV, p. 821 
8 ADB, Campillo, Speculum Titulorum Eclesiastorum, 1795, vol. IV, p. 822 
9 ADB, Campillo, Speculum Titulorum Eclesiastorum, 1795, vol. IV, p. 824 
10 ADB, Campillo, Speculum Titulorum Eclesiastorum, 1795, vol. IV, p. 826 



            1737 Pau Lleonart 
1737 Francesc Rafeques 
            1805 Pau Casamitjana 
1805 - 1814 Francesc Castellarnau 
1814 Joan Miret 
1857 Joan Raurell 
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