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HISTÒRIA DEL CONJUNT 
Els elements, testimonis o evidències 

més antigues trobades dins el terme 
municipal es situen en un context de 
cultura ibèrica entre els segles VI i I aC. 
Tot i que no s’ha documentat cap 
estructura arqueològica que faci pensar en 
un hàbitat, sí que s’han documentat 
ceràmica ibèrica en més d’un punt. 
Aquestes troballes en superfície poden fer 
pensar en l’existència d’un poblament que 
encara no s’ha documentat però que 
futures recerques facilitarien dades 
inèdites. Aquestes troballes es centren 
bàsicament, al voltant de Can Font de 
l’Alzinar i la zona del Torrent fondo. 

 L’arribada del món romà a la societat 
ibera suposarà un trencament de totes les 
estructures de tipus econòmic, polític, 
cultural, social i, fins i tot, religiós. Aquest 
canvi trigarà dos segles en consolidar-se, 
però serà definitiu. Els models econòmics 
i polítics seran els que tindran una 
reestructuració més brusca. El model 
d’establiment en turó o zona elevada serà 
substituït per una explotació extensiva del 

territori que requerirà construir les 
estances agrícoles al costat dels habitatges; 
i la conquesta militar requerirà un control 
més ferri del substrat indígena al cap i a la 
fi, vençut.  No és fins entrat el segle X que 
trobem les primeres mencions 
documentals referents a aquest territori, 
quan les comarques frontereres de l’Alt 
Penedès i l’Anoia foren integrades dins les 
jurisdiccions del casal comtal de 
Barcelona, ampliant vers ponent els límits 
del comtat i del bisbat de Barcelona. La 
implantació del conreu de la vinya de 
manera extensiva, sobretot a partir de la 
segona meitat del segle XVIII, provoca 
l’arribada de treballadors del camp. El 
municipi aconsegueix mantenirse fins 
l’any 1950 gràcies als conreus però quedà 
fora de la industrialització. Avui, la funció 
dels pobles com a nuclis dormitoris i de 
serveis de Barcelona s’ha consolidat i 
conviu amb la implantació d’una àmplia 
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zona industrial1. L’Obra de l’església es 
feu el 1811 adossada a la casa dels comtes 
de Salterra. Fou erigida canònicament el 
1868, i començà a funcionar el 27 de juliol 
del mateix any, com a tinença parroquial 
de Sant Llorenç d’Hortons. El 1948 passà 
a ser propietat de l’episcopat de 
Barcelona.  

  
 Primera i última visita pastoral 
documentada 

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 La Immaculada 
Concepció de la Beguda Alta va ser el 
dissabte 11 de febrer del 2012. 

 

                                                      
1 Diputació de Barcelona. Dins:  http://patrimonicultural.diba.cat/uploads/08222/memoria.pdf 
[Consultada 02-102013] 

EXTERIOR DE L’ESGLÉSIA 
Es tracta d’una planta rectangular, 

d'una sola nau amb voltes de quatre punts 
i arcs torals, amb la coberta de teules àrabs 
a dues aigües i el carener perpendicular a 
la façana principal. La capçalera també és 
rectangular.  

L’edifici conté un campanar de cadireta 
i una arcada amb teulada a dues aigües, 
coronant la façana, que és de gran 
sobrietat i senzillesa estilística, amb un 
únic eix de verticalitat centrat per la porta 
d'entrada, de llinda recta. Damunt seu 
una obertura d'ull de bou el·líptic i el 
campanar.   
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