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HISTÒRIA DEL CONJUNT 
La parròquia tingué origen en la 

capella del castell, esmentada en 
documents del segle XI1. Consta com a 
sufragània de Santa Maria de Piera el 
1184, i en el mateix segle XII fou erigida en 
parròquia2.   

 
Quan al segle XII fou erigida en 

parròquia li va ser annexada l’església de 
Sant Bartomeu de Vallbona. Al segle XVI 
la dependència passà a ser a la inversa, 
fins al 1868, any de la nova erecció 
parroquial de Sant Salvador3. Dins el 
terme es troba l'església de Sant Miquel de 
Badorc, documentada des del segle XI. Al 
1186 fou donada al monestir de Sant 
Cugat del Vallès pels seus propietaris, 
Arsenda i Guerau de Badorc. Fins al 1581 

                                                      
1 Diplomatari de la Catedral de Barcelona. 1062, juny, 3. Testament sacramental de Guislabert, bisbe de 
Barcelona, jurat sobre l’altar de Sant Climent de l’església de Santa Maria del Pi de Barcelona, en el qual fa deixes 
de béns mobles, d’argent, cavalcadures i llibres, i immobles, com les esglésies de Sant Miquel de Montserrat, 
Monolelles i Collbató, els castells de Cabrera i de Castellet, a la Canònica de Barcelona, a Sant Cugat del Camí, 
als seus fills i a moltes altres persones. B. 1038, L. Ant. IV, n. 239, f. 94a- 95ª.   
2 ADB, CAMPILLO, Speculum Titulorum Eclesiasticorum, 1795, vol. IV, pàg. 864.   
3 ADB, Parròquies, Arxius, 4, p.300-350 

aquesta església fou sufragània de la 
parròquia de Vallbona d'Anoia, i després 
d'aquesta data entrà dins la jurisdicció de 
la de Cabrera, en la que continua, encara 
oberta al culte.  

  
El primer senyor del castell de Cabrera, 

el 1051, fou el bisbe i vescomte Guislabert 
de Barcelona, i passà a continuació al 
comtat barceloní. El 1273 Asbert de 
Mediona donà a Jaume I el castell d’Altea 
en canvi del castell de Cabrera i la seva 
possessió li fou confirmada el 1277 per 
Pere II. Els seus successors, el 1348, 
transferiren el domini a Pere de Tous i el 
seu primogènit, Bernat de Tous, el 1396, el 
va cedir al canonge barceloní Guillem 
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Jofre, el qual, el 1413, en va fer venda als 
nobles de Cardona. Entre 1463 i mitjan 
segle XVI fou propietat de  la família dels 
Camporrells. El 1586 la jurisdicció 
senyorial era de la família dels Foixà, que 
la mantingué fins a l’extinció de les 
senyories. Formà part de la baronia de 
Cabrera el veí lloc de Vallbona d’Anoia, i 
els Foixà foren també senyors de Vilanova 
d’Espoia4.  

 
Primera i última visita pastoral 
documentada 

El 17 de març de 1303, el  bisbe Ponç de 
Gualba a la capella del Palau episcopal 
tonsurà vint i vuit escolars, entre els quals 
hi ha un noi de Cabrera d’Anoia5 .   

  
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 

                                                      
4 Gran Enciclopèdia Catalana. Dins:  http://www.enciclopedia.cat  [Consultada 17-10-2013] 
5 ADB,  V. P. 1-2, fol. 1v. A tall d’exemple.    

iniciar el seu ministeri episcopal el 12 de 
setembre de 2004.  

La primera visita pastoral del bisbe 
Agustí a la parròquia  de Sant Bartomeu 
de Vallbona d’Anoia va ser el 7 de març 
del 2010.   

 

EXTERIOR DE L’ESGLÉSIA 
L’exterior apareix recorregut per una 

motllura al seu intradós.  L’estat de 
conservació d’aquest edifici és prou bo, ja 
que el 1990 va ser  sotmès  a 
obres de consolidació i restauració.   

 

INTERIOR DE L’ESGLÉSIA 
      

 
     Consta d'una nau única coberta amb 
volta de canó reforçada amb arcs torals. El 
portal és format per dos arcs de punt rodó 
amb motllures en degradació. Ha sofert 
nombroses modificacions al llarg dels 
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segles6 de tal manera que, actualment, el 
seu aspecte original només es distingeix 
pel cos de la nau, la qual es cobreix amb 
una volta de canó reforçada amb arcs 
faixons. Al mur lateral meridional s’obre 
la porta d’accés i al seu costat dret es va 
aixecar una de les capelles laterals de 
construcció més tardana. Aquesta porta 
està formada per dos arcs de mig punt en 
degradació.   
 

Presbiteri  
A l'absis es va descobrir restes de 

pintura gòtica (segles XIII-XIV). 
 

Capelles laterals  
Les capelles laterals van ser afegides el 

segle XVIII.   
 

- Capella de Sant Crist 
     A l’interior, a la capella del Sant  Crist, 
hi  ha  les  lloses sepulcrals de 
la família Móra (segles XVIII-XIX). 
Aquesta família féu portar de Roma les 
relíquies de sant Justí, sant Benet, santa 
Felicíssima i santa Tranquilina i des del 
1736  se  celebrava la important 
festa dels Sants Màrtirs, que es convertí en 
l’aplec comarcal del diumenge de 
Pasqüetes7.  
 

 

                                                      
6 Catalunya Romànica, Barcelona, 1992, vol. XIX, pàg. 339. 
7 Gran Enciclopèdia Catalana. Dins:  http://www.enciclopedia.cat  [Consultada  17-10-2013]  
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