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HISTÒRIA DEL CONJUNT 
Es desconeix la data de la seva 

construcció, si bé està documentada al 
segle XVI. Fou agregada de la parròquia 
de Claramunt fins l’any 1728, a partir 
d’aquesta data fou agregada a la de 
Capellades. L’any 1798 s’hi va construir la 
sagristia, l’escala del cor i el campanar. 
L’any 1812 fou beneïda la campana nova. 

Actualment ja no s’hi celebra l’aplec de 
Santa Bàrbara com havia estat tradició 
durant molts anys. En les recerques 
històriques que Mn. Pere Bosch i Ferran 
va realitzar cap a l’any 1927, se cita que 
quan el 1234 el monestir de Sant Cugat va 
comprar el terme de Capellades, aquest 
incloïa el paratge de la font de la Reina, 
amb una dotzena de cases presidides per 
Santa Bàrbara.   

 

 

 
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.  

Localització: Font de la Reina, nº 28 

(Capellades) 

Datació: Segle XV. 

Estil arquitectònic: Renaixement tardà 

Catalogació: BCIL  

Festa destacable:  4 desembre (Sta. Bàrbara) 
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La primera visita pastoral del bisbe 
Agustí a la parròquia de Santa Maria de 
Capellades va ser el dissabte 13 de març 
del 2010.   

 

Rectorologi 
Vegeu Rectorologi de l’Església de Santa 
Maria de Capellades. 

 

EXTERIOR DE L’ESGLÉSIA 
L'actual edifici, probablement del segle 

XVII, està format per una sola nau de 
planta rectangular, coberta a dues aigües.   

 

Campanar i campanes  
Un campanar d'espadanya de dos ulls 

en el qual no  queda, actualment, cap 
campana.  
 

INTERIOR DE L’ESGLÉSIA 
Darrere la nau a la petita cambra de la 

sagristia, s’hi conserva un dels bancs 
antics.  

El sostre és pla.  
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