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L’ERMITA DE SANTA EULÀLIA, 
UN ORIGEN INCERT
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AnTeCedenTS
La lluita per defensar el nostre patrimoni no sempre és agraïda però a vegades dóna els seus fruits. 
Aquest és el cas de l’ermita o capella de Santa Eulàlia de Begues.1 La comunicació que presentem 
ha estat possible gràcies al capteniment del CEB i CIPAG. Des d’ambdues entitats vam persuadir 
a l’ajuntament de Begues, propietari de l’ermita, perquè vetllés per a la millora del temple i fes el 
seguiment arqueològic durant les obres de rehabilitació i condicionament. Els esmentats requeri-
ments no estaven plantejats en el projecte, tot i afectar un edifici històric que consta en el pre-ca-
tàleg de patrimoni del municipi. Des del CEB i el CIPAG tot i l’aspecte auster de l’edifici, sempre hem 
pensat que l’ermita de Santa Eulàlia amagava sorpreses com així ha estat.

La capella de Santa Eulàlia objecte d’aquest estudi és una edificació religiosa situada al cap de 
munt del puig que duu el mateix nom, que es troba a la banda nord-oest del municipi de Begues, i 
està envoltada per la plana de Can Sadurní, el pla de l’Alzina i el turó de mas Pasqual. En l’actualitat 
la capella està al bell mig d’una pineda esclarissada per la ventada del 2009, amb el sotabosc de 
matollar baix i dens propi de garriga. Aquesta imatge és ben diferent de la que ens ofereixen les 
fotografies conservades de la primera meitat del segle XX, on podem observar l’ermita isolada i 
sense arbres al seu voltant.

Aquesta capella tradicionalment ha tingut un paper important en la vida dels beguetans i begueta-
nes. Tot i que fins al 2014 formava part de la propietat de Can Sadurní, el seu ús tradicionalment 
ha estat públic, per aquest motiu l’ajuntament de Begues rep la titularitat de l’ermita mitjançant un 
conveni de cessió signat amb la família fins aleshores propietària. És  en aquest moment que es 
planteja la seva rehabilitació, i en iniciar els treballs es posa de manifest la seva antiguitat, ja que 
deixen al descobert les restes constructives que indiquen l’existència d’un temple anterior amb una 
fisonomia diferent de l’actual.

ORIGen I COnSTITUCIÓ de SAnTA eULÀLIA 
No disposem dels documents que constaten la consagració del temple ni l’acta constitutiva de la 
capella de Santa Eulàlia que provi la seva fundació, construcció, benedicció o existència abans del 
segle XIII. La primera notícia de l’existència de la capella és del 1� de juliol de 127�, l’ofereix el lle-
gat testamentari de dos sous que deixa Saurina, filla de Guillem de Santa Oliva i esposa del castlà 
d’Eramprunyà Guillem de Terrassa, a la capella de Sancte Eulalie de Beguis.2

A part de les referències toponímiques de 1�58 i 1�66, que testimonien successivament l’existència 
d’un alou o finca anomenat Santa Eulàlia,� i un topònim conegut com a puig de Santa Eulàlia,4 que 

� Usem ermita o capella indistintament per anomenar el temple religiós de Santa Eulàlia de Begues.
2 Document original a l’Arxiu Fontcoberta, Fons Sentmenat. Pergamí transcrit i editat per Pere Puig i Ustrell, Vicenç 
Ruiz i Gómez i altres (20�3): Diplomatari de Sant Pere d’Egara i Santa Maria de Terrassa (1203-1291), Fundació No-
guera, Document �80, pàg. �06. En el mateix acte, Saurina fa diversos llegats i deixes, entre els quals 2 sous a l’església 
de Sant Cristòfol de Begues. 
3 ADB: Communium: vol. 2�, 05.�0.�358, p. 5. El text expressa que la parcel·la o peça de terra en litigi forma part de 
l’alou conegut com a Santa Eulàlia ubicat al Puig del mateix nom.
� Fons Can Sadurní (família Vendrell i Figueras): Capbreu de la baronia d’Eramprunyà �8.08.�366, p. ��2v. Capbre-
vació feta per Arnau Triter, a Jaume March, senyor d’Eramprunyà, del mas Guillem Triter, antigament conegut com a 
mas Gaschó, situat al Puig de Santa Eulàlia.
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permeten suposar l’existència d’un santuari medieval dedicat a Santa Eulàlia en aquesta ubicació. 
Disposem d’un altre rastre documental de 1458 que corrobora la presència d’un temple medieval en 
aquest indret. Es tracte d’un establiment emfitèutic atorgat a Bartomeu Petit, veí de Begues, sobre 
el mas Codinelles de Begues. Un dels límits del mas fa referència a la capella de Santa Eulàlia.5 Els 
primers documents que fan referència directa a la capella de Santa Eulàlia mostren la tradició i/o 
origen eremític del temple. En les dues primeres visites diocesanes de 1522 i 1552, els delegats del 
bisbe de Barcelona en fan esment. 

La zona de muntanya del Penedès i l’Ordal, el massís del Garraf, i les muntanyes litorals que con-
flueixen amb el delta del Llobregat eren zones on habitaven eremites que cercaven solitud i reco-
lliment espiritual. L’orografia del Garraf i el difícil accés feien d’aquest territori un bon lloc per a 
la contemplació i l’aïllament que cercaven els anacoretes. El fet de ser una zona de frontera poc 
poblada durant els segles IX, X, i part de l’XI, la feia atractiva per aquests outsiders. Comprovem 
la seva existència a Sant Boi de Llobregat,6 i segurament en una balma del castell d’Eramprunyà, 
vora l’església de Sant Miquel, on encara queden restes d’un habitacle.7 La proliferació d’ascetes 
en aquesta zona i la necessitat de controlar-los, donar-los protecció i lloc de refugi va comportar 
l’establiment d’una comunitat d’agustins el 116� anomenada Sant Vicenç del Garraf. El priorat agus-
tinià, també conegut com a Sant Vicenç de Pedrabona cau en decadència en el segle XIV i el 142� 
s’uneix al priorat d’agustins de Santa Eulàlia del Camp de Barcelona fundat el segle XII.8 La impor-
tància devocional que pren Santa Eulàlia per a l’orde dels agustins i la seva proximitat geogràfica 
de Barcelona fan possible, a tall d’hipòtesi, relacionar-les amb l’emplaçament eremític de Santa 
Eulàlia de Begues. L’emplaçament de la capella de Santa Eulàlia dalt d’un puig i el lloc que ocupa en 
el pla de Begues suggereixen que ens trobem davant un cas d’ascetisme medieval, caracteritzat per 
una acció eremítica dedicada a la vida contemplativa i a la fundació i manteniment d’un santuari, en 
aquest cas el de Santa Eulàlia.9

Les catorze visites pastorals que van de 1�25 a 1511 no deixen rastre de l’existència de la capella 
de Santa Eulàlia. En canvi constatem que en la visita de 1522, el bisbat coneix l’existència actual 
i/o pretèrita d’eremites que gestionaven la capella i el 1552 en torna a donar fe. La forma com els 
visitadors pastorals descriuen la capella els anys 1522 i 1552, capella heremitanea Sancte Eulalie, 
indica que som davant d’un temple d’origen eremític i que d’alguna manera les autoritats diocesa-
nes coneixen i controlen. Un seguit de circumstàncies ho reforcen: el fet mateix de ser visitada pel 
bisbat, la voluntat d’identificar el material religiós que conté i el reconeixement de l’existència de 
finançament a través d’un benefici. Segurament és el mateix benefici que renova Francesc Petit de 
mas Tió el 1540 i continua prestant el seu fill, fins que en 16�6 el seu gendre cancel·la el censal que 
permet la renda beneficial.10

Tenim constància que els anys vuitanta del segle XVI o potser abans, els eremites de Santa Eulàlia 
es transformen en sagristans, precursors dels posteriors administradors i administradores de la 
capella que se succeeixen fins avui dia. Un d’ells és Montserrat Pau de la Figuera, vivia a Can Pau 
de la Figuera, actualment Can Pau, situat per tant en un lloc proper a la capella.11 Un altre epígraf 
del mateix document referencia el lloguer de la casa de la capella de Santa Eulàlia que des de 1576 
pagava Antoni Panyella als jurats de Begues.12 Comprovem doncs, l’evidència d’un habitacle o pe-
tita rectoria molt propera a la capella, que possiblement utilitzava l’antic ermità per aixoplugar-se 
i que el darrer terç del segle XVI es lloga a compte dels jurats de Begues, administradors de Santa 
Eulàlia.

5 El registre on apareix la cita està inserit en el Llibre d’Actes i Establiments de la parròquia de Sant Climent de Llobre-
gat que es conserva en l’arxiu parroquial d’aquesta població. La informació prové de les fitxes de treball que va utilitzar 
Dolors Sanahuja i Torres per redactar la seva tesi doctoral El castell de l’Eramprunyà i el seu territori (segles X-XVI).
6 PAGÈS I PARETAS, Montserrat (�980): “La torre circular i els ermitoris rupestres de Benviure, a Sant Boi de Llobre-
gat”, a Acta historica et archaeologica Medievalia, núm. �, Universitat de Barcelona, Barcelona, p. �75-�95.
7 CAMPMANY I GUILLOT, Josep (2006): Gavà: històries medievals. 24 personatges gavanencs del passat, Associa-
ció d’Amics del Museu de Gavà, L`Hospitalet de Llobregat, p. �9.
8 Entre ���� i ��7� Guillem de Torroja impulsa la creació d’una comunitat de canonges agustinians en l’antiga església 
de Santa Eulàlia del Camp, ubicada prop del portal Nou a l’actual passeig de Lluís Companys de Barcelona.
9 Vegeu PIQUER I JOVER, Josep-Joan (�980): Vida eremitana a Barcelona i als seus entorns (èpoques tardanes 1386-
1913), Balmesiana, Barcelona. També, CURTO I HOMEDES, Albert (�982): Notes sobre l’eremitisme català baixme-
dieval, a Acta historica et archaeologica Medievalia, núm. 3. Universitat de Barcelona, Barcelona., p. 7�-92.
�0 AHPB, Fons Parroquial, A03.03.03. Manuals notarials: UC 23�6, 05.0�.�57�. p. 23v. Vegeu el capítol 8. Finança-
ment i administració, p. 33-��. Existia una fundació pietosa a favor de la capella de Santa Eulàlia, prestada originalment 
en diners comptants i transformada anys més tard en espècie. Es constitueix mitjançant la creació d’un censal que 
renova i presta la família Petit de mas Tió des de �5�0 fins a �635.
�� AHPB, Fons Parroquial, A03.03.0�. Testamentaria: UC �550: Testament de Bartomeua, vídua de Montserrat Pau de 
la Figuera, pagès de Begues, 28.05.�606, p. 62v.
�2 AHPB, Fons Parroquial, A03.03.03. Manuals notarials: UC 23�6, 20.05.�582, p. �7�v-�72r.
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eVOLUCIÓ de L’edIFICI
L’ermita en l’actualitat té un aspecte sen-
zill, es tracta d’un edifici de planta rectan-
gular amb una sola nau i orientació est-
oest, de teulada a dues aigües i campanar 
d’espadanya de maó vist, amb un annex  a 
la dreta de la capçalera de planta quadrada 
i teulada a una sola aigua que fa les funcions 
de sagristia, mentre a la façana nord trobem 
tres contraforts. A la façana principal, orien-
tada a l’oest, en destaca la porta amb el llinda 
de pedra, situada entre dos bancs d’obra adossats a la paret, que dóna pas a la nau després de pujar 
tres graons. Les parets exteriors presenten un acabat arrebossat en blanc.  

L’interior de la nau manté aquesta austeritat exterior, en destaquen l’estructura del cor adossada a 
la façana principal i a la que si accedeix per unes estretes escales de cargol, i el sector del presbi-
teri, més elevat que la resta de la nau, amb el retaule de fusta dedicat a Santa Eulàlia al fons. Les 
parets interiors tenen un acabat decorat amb unes línies que busca imitar els carreus de pedra.

Aquest però no ha estat sempre l’aspecte d’aquesta capella, com suggerien les anomalies estruc-
turals de l’edifici, esquerdes verticals en diferents punts i diferències de gruix en la paret sud, i com 
es va poder constatar al llarg de les excavacions arqueològiques l’edifici ha canviat el seu aspecte i 
dimensions al llarg del temps, en aquest sentit creiem que es poden diferenciar diferents moments 
a nivell constructiu, que són els que es descriuen a continuació.

Abans del segle XIII
Durant les excavacions les restes més antigues documentades, 
de les que no en tenim una datació més enllà de la seva relació 
estratigràfica amb la resta d’elements constructius documentats, 
és el basament d’un mur de certa entitat, fa 1’20 metres d’ample, 
del que s’han conservat  unes tres filades de pedres i que va per-
pendicular a la façana sud de l’edifici. Aquest ampit estaria imbri-
cat amb les dues primeres filades d’una part de la fonamentació 
de l’ermita romànica, la qual hauria aprofitat les restes d’aquesta 
antiga edificació com a fonaments. 

D’aquest moment més antic per ara només podem parlar de la 
seva existència, però desconeixem de quin tipus d’edificació es 
tractava. Potser és un temple preromànic de planta quadrada, o 
tal vegada una torre o edificació amb funcions militars? No ho sa-
bem, ja que no tenim més dades ni a nivell arqueològic ni tampoc 
documental que ens permetin formular una hipòtesi més enllà de 
constatar la seva existència.

El segle XIII. L’ermita romànica
Es tractaria d’un edifici d’unes dimensions més reduïdes que 
l’actual, del qual es conserva una bona part de la façana principal, 
situada a l’actual mur sud i que en part aprofitaria com a fonamen-
tació les dues primeres filades que hem esmentat anteriorment. 
Aquella primera ermita estava construïda amb aparell de grans 
carreus allargats de pedres sorrenques i per les seves carac-
terístiques estilístiques i arquitectòniques creiem que es tracta 
d’una edificació del romànic, que podem situar cronològicament 
als volts del s. XIII moment de la primera menció documental.1�

Els elements conservats d’aquesta ermita romànica els trobem en la part central d’aquest mur sud. 
Lloc on rau l’obertura de la porta de l’ermita, actualment tapiada, de la qual es conserva el portal 
adovellat a l’interior de l’edifici. Aquesta porta està orientada a migdia de forma similar a les portes 
d’altres esglésies romàniques de l’entorn proper,14 com l’església vella de Sant Cristòfol a Begues, la 
de Sant Miquel d’Eramprunyà, l’antiga capella de la Mare de Déu de Bruguers (actualment en runes) 

�3 Document original a l’Arxiu Fontcoberta, Fons Sentmenat. Pergamí transcrit i editat per Pere Puig i Ustrell, Vicenç 
Ruiz i Gómez i altres (20�3): Diplomatari de Sant Pere d’Egara i Santa Maria de Terrassa (1203-1291), Fundació 
Noguera, Document �80, pàg. �06.
�� AADD (�992): Catalunya Romànica, vol. XIX i XX. Són diversos els exemples que podem trobar tant a les comar-
ques del Penedès com del Baix Llobregat.

E. Fierro, V. Mata. L’ermta de Santa Eulàlia, un origen incert

Detall de la 
façana sud de 
l’ermita abans de 
les excavacions 
arqueològiques, 
es pot observar la 
diferencia de gruix 
en diferents punts 
de l’alçat de la 
paret i una de les 
esquerdes verticals 
que posaven en 
dubte l’estabilitat 
de l’edifici. (2015, 
EFM)

Detall de la relació 
estratigràfica entre 
els fonaments de 
l’ermita romànica i 
el mur documentat 
durant la interven-
ció arqueològica 
de 2015. (2015, 
EFM)

Vista de la façana 
sud, amb el contorn 
de les restes de 
l’ermita romànica 
marcades en groc, 
en blau el contorn 
del forat de la 
porta i en vermell 
l’arrencament de 
l’absis. (2016, EFM)
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i l’actual Mare de Déu de Bruguers (antiga-
ment Santa Magdalena del Sitjar).15

Al costat est d’aquesta es pot observar 
l’arrencament de l’absis, del que es conserva 
un tram de � metres i que presenta una for-
ma lleugerament corbada. Tot i que només 
existeix a la façana exterior, podem assegu-
rar que és l’absis romànic, ja què comparteix 
junt amb la façana on hi ha la porta, una fi-
lada correguda de carreus, i també perquè 
a mitjana alçada de la paret hi ha un carreu 
amb el calaix marcat que lliga els dos trams 
de mur. D’altra manera podríem pensar que 
es tractés de murs de dues fases constructi-

ves diferents.

Segona metitat del segle XVI. La casa de l’ermità?
Les excavacions no es van limitar a l’entorn immediat de l’edifici, donada l’existència del mur per-
pendicular a la façana sud es va decidir ampliar l’àrea d’excavació a l’exterior. Això va permetre 
deixar el descobert restes dels basaments d’altres murs de menor entitat, a més d’un paviment, 
que expliquen l’existència d’una construcció en aquesta zona. Fet que podem posar en relació amb 
la documentació que ens esmenta una casa a tocar de l’ermita al segle XVI.16

És possible que en aquest moment la porta de l’ermita romànica encara no estigués tapiada i servís 
de pas entre la casa i l’ermita. Una part important del material arqueològic recuperat, principalment 
ceràmiques, també ens remeten a aquest moment. En destaquen els plats d’ala i les escudelles 
d’orelletes decorades en blau o en reflex metàl·lic que ens situen en una cronologia relativa de se-
gona meitat del segle XVI i primera meitat del segle XVII.

Les reformes dels segles XVII, XVIII i XIX
Les restes observades ens indiquen que el 
mur sud on es troba la porta tapiada es va 
obrir possiblement per l’empenta de la volta 
de canó de l’ermita romànica provocant que 
el sostre de volta caigués, això sembla que es 
devia produir en algun moment de finals del 
segle XVI i inicis del segle XVII.

És entre els segles XVII i XVIII que l’ermita s’amplia tant cap a l’est, com cap a l’oest i possiblement 
també cap al nord arribant a assolir les dimensions actuals. També es recreix en alçada pujant els 
murs aproximadament 1,20 m però amb un gruix menor que els murs de la fase romànica. Testimo-
ni d’aquestes obres són les inscripcions que hi ha en dos conjunts de toves del sostre, que daten les 

obres en 1616 i 1770,17 dates que corresponen amb la documen-
tació.18 És en alguna d’aquestes remodelacions que es tapia defi-
nitivament la porta de la fase romànica orientada al migdia obrint 
una nova porta d’accés a la façana oest i també quan es rebaixa 
el nivell del terra de l’interior de la nau, que queda uns 20cm per 
sota del nivell de circulació de l’ermita romànica.

Com hem pogut constatar durant les excavacions arqueològiques 
(cal apuntar que en la construcció dels nous murs) que suposen 
l’ampliació de l’ermita romànica cap a la dimensió actual, no es 
fan cimentacions sinó que aquests nous paraments en alguns 
trams recolzen directament sobre la roca i en altres directament 
en una capa d’argila que anivella el terreny. Les diferències en 
la cimentació dels murs, juntament amb la porta tapiada en el 

mur sud, possiblement han estat les causes de les grans esquerdes verticals visibles actualment. 

�5 PAGÈS I PARETAS, Montserrat (�992): Art romànic i feudalisme al Baix Llobregat, Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, p. 268-283.
�6 AHPB, Fons Parroquial, A03.03.03. Manuals notarials: UC 23�6, 20.05.�582, p. �7�v-�72r.
�7 ADB: Communium et Gratiarum: vol.�9, ��.0�.�6�9, p. �. Llicència diocesana del �� de gener de �6�8 per reedifi-
car el temple. Literalment: …de novo readeficanda, amplianda, fabricanda et construenda…
�8 Diversos documents del fons parroquial datats entre els anys �635 i �770 fan menció a reparacions, reformes i obres 
de manteniment de la capella de Santa Eulàlia: AHPB: UC 2693, UC 2352,  UC 2693, UC �770.

Detall del carreu 
treballat que lliga 
el tram de façana 
romànica amb el 
tram de paret de 
l’absis conservat. 
(20�5, EFM)

Toves amb les 
inscripcions que 

es van recuperar i 
documentar durant 
el desmuntatge del 
sostre de l’ermita. 

(20�5, EFM)

Vista de la cala 
realitzada a la faça-

na nord, on es pot 
observar la falta 

de fonamentació al 
mur i els fonaments 

del contrafort. 
(20�5, EFM)
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Segurament ja devien ser visibles fa molts anys com posen de 
manifest les contínues reparacions i farciments amb diferents 
morters i guixats documentats durant la intervenció. 

És possible que l’existència recurrent d’aquestes esquerdes i el 
temor de que la capella s’esfondrés, provoqués que entre els se-
gles XVIII o XIX es construïssin els � contraforts destinats a enfor-
tir el mur nord. Aquests elements de reforç adossats a la façana 
nord sí que presenten una rasa i banqueta de fonamentació.

PROPIeTAT de LA CAPeLLA 
Disposem d’una notícia extreta d’un capbreu de la baronia 
d’Eramprunyà del 1597 que anomena honor (immoble o finca) capella de Santa Eulàlia, la qual cosa 
porta implícit el concepte de propietat, però no dóna cap pista de qui n’era el propietari, ni a quin 
patrimoni estava vinculada.19 La documentació tractada, més enllà d’identificar els administradors/
ores, sagristans, cuidadors, responsables de conservació, de reparació i de portar l’administració 
econòmica de la capella de Santa Eulàlia, no defineix amb claredat qui ha estat el propietari fins a 
la segona dècada del segle XX.

Per exemple, en un document de 1778, el rector de Begues manifesta que la capella és del comú i la 
cuiden els regidors.20 De la qual cosa es desprenen dues asseveracions. De la primera no disposem 
de documents que provin la propietat municipal de la capella, en tot cas el rector es refereix a un 
ús públic de caràcter comunal del temple. La segona fa referència a l’administració de la capella, 
tradicionalment exercida pel rector, el batlle i els jurats i més tard els regidors de Begues durant els 
segles XVI, XVII i XVIII. 

Per altra banda, constatem que en les visites anteriors de 17�5, 1740, 1758 es menciona l’existència 
d’una capella pública ubicada dins els límits de la parròquia de Sant Cristòfol de Begues.21 En canvi 
la visita del 2� de juny de 1818, el rector diu el següent: Según el estado que ha presentado el reve-
rendo ecónomo no hay ninguna capilla pública ni oratorio de particular en los límites de esta parroquia.22 
En endavant la documentació diocesana deixa de citar la capella com a pública. 

Segons la informació coneguda d’aquests anys i de posteriors sabem que la capella de Santa 
Eulàlia no era propietat del municipi, però tampoc de la parròquia, ni del bisbat i tampoc dels barons 
d’Eramprunyà. En canvi podem asseverar que secularment els beguetans han fet ús públic o comu-
nal del temple. L’origen eremític de la capella, segurament, és la causa de l’absència d’un propietari 
concret fins a la segona dècada del segle XX. 

Tenim constància que a l’informe de l’estat de la parròquia del 9 de desembre de 1920, el rector 
defineix la capella de Santa Eulàlia com oratori públic de propietat privada que en te cura el propie-
tari, és a dir la família Vendrell de Can Sadurní.2� Uns anys més tard, el 19�1, l’informe del rector 
ho deixa ben clar: Capilla pública de Santa Eulalia enclavada en la finca Casa Sadurní. Las capillas no 
parroquiales son administradas por sus respectivos dueños.24

La cerca en els fons d’arxiu d’altres possibles propietaris ens ha fet descartar la vinculació de la 
propietat de Santa Eulàlia als patrimonis: mas Santa Eulàlia, parròquia de Sant Cristòfol de Begues, 
bisbat de Barcelona, Catedral de Barcelona, baronia d’Eramprunyà, municipi de Begues, monestirs 
de Sant Cugat i Santa Maria de Valldonzella.  

Els motius del canvi de consideració de capella pública a privada poden ser diversos: desinterès de 
les entitats que n’havien portat la gestió, mal estat de l’edifici, manca de recursos pecuniaris per 
mantenir-lo... En tot cas, en una data indeterminada del període comprès entre finals del segle XVIII 
i començament del segle XX, es produeix la usucapió de la capella per part dels gestors del mas de 
l’Espluga (Can Sadurní). Els motius dels nous propietaris per integrar la capella al seu patrimoni 
també poden ser diversos: compactació i racionalització de les propietats familiars, raons de reco-
neixement i prestigi social, qüestions religioses i espirituals o altres. 

L’any 1975 l’ajuntament de Begues aprova l’expedient de parcel·lació de la zona adjacent a la capella 
de Santa Eulàlia i es porten a terme les compensacions urbanístiques de zones municipals no urba-

�9 ABE (família Girona): Capbreu de Begues: UC �7, 08.08.�597, p. 38v.
20 ADB: Visites pastorals: vol. 87, p. 68, �3.�0.�787.
2� ADB: Visites pastorals: vol. 76, p. �80,  �735; vol. 77, p. 373, �7�0; vol. 82, p. �82, �758.
22 ADB: Visites pastorals: vol. 89, p. 2�2, �8�8.
23 AHPB, Fons Parroquial, A0�. Òrgans rectors i de govern: UC 32, �9�0-�9�3. Vegeu visita pastoral de �920.
2� AHPB, Fons Parroquial, A0�. Òrgans rectors i de govern: UC 32, 09.�2.�932, d. 7.
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nitzables. En aquest context, el ple municipal, accepta que 
la capella segueixi essent propietat de la família Vendrell 
dins l’àmbit de zona verda. 

El mes de març del 2014 se signa el Conveni de cessió 
de l’ermita de Santa Eulàlia a favor de l’ajuntament de 
Begues. Mitjançant el qual el municipi de Begues accep-
ta la cessió o donació de la capella de Santa Eulàlia. En 
aquesta escriptura es fa constar que la segregació mai 
es va portar a terme, per la qual cosa en el registre de 
la propietat no figura inscrita l’existència d’aquesta edi-
ficació.25 D’aquesta escriptura es desprèn la manca de 
documentació probatòria de propietat, per ambdues par-
ts, referida a la capella de Santa Eulàlia. La qual cosa re-
força la usucapió com a forma d’adquisició de propietat.

COnCLUSIOnS
La capella de santa Eulàlia té un origen eremític documentat mitjançant una visita pastoral de 1522 
que permet suposar l’existència d’un santuari medieval al puig de Santa Eulàlia. És possible que les 
restes de basaments de murs i paviments de l’exterior de la capella estiguin relacionats amb la casa 
de l’ermità que cita la documentació a mitjans del segle XVI. La datació de les restes ceràmiques i 
les monedes trobades durant les excavacions acompanya aquesta hipòtesi.

Constatem l’ocupació d’aquest turo en algun moment anterior a la construcció de l’ermita romànica, 
però en desconeixem quin és l’origen i funció de les restes constructives documentades. Tant per 
l’escassetat de dades a nivell arqueològic com documental.

La primera vegada que es constata documentalment l’existència de la capella de Santa Eulàlia de 
Begues és a través d’un llegat testamentari de 127�. Es torna a tenir una altra notícia indirecta el 
1458 i en una visita pastoral de l’any 1522. La primera intervenció arquitectònica coneguda és una 
llicència diocesana de 1618 que autoritza al rector a reedificar el temple. Entre 16�5 i 1649 es por-
ten a terme diverses obres sobre la coberta, l’accés a la teulada i el retaule. És probable que el 1770 
es produís la darrera renovació arquitectònica important. Arran d’aquesta remodelació, junt amb les 
obres del segle XVII, la de 18�2 i altres intervencions de manteniment del segle XIX i XX, donen a la 
capella de Santa Eulàlia l’aspecte actual.

A nivell constructiu disposem d’una ermita romànica del s XIII que col·lapse, cau la volta i  motiva la 
reconstrucció del segle XVII (tova de 1616 al sostre), entre aquest moment i 1770 l’edifici es confi-
gura amb les dimensions que té en l’actualitat.

La capella es considera d’ús públic i sense propietari definit fins a 1920. L’administració de la ca-
pella de Santa Eulàlia l’assumien conjuntament el batlle de Begues, representant de la baronia 
d’Eramprunyà, els jurats o consellers del comú i el rector, responsable últim davant el bisbe. Eren 
els responsables de la gestió econòmica i de les intervencions de manteniment que s’hi feien. També 
s’encarregaven de supervisar el bon estat de les instal·lacions, les persones que per delegació seva 
cuidaven el temple, captaven les almoines i passaven comptes de les despeses de manteniment.

Fins el 2014 la capella forma part del patrimoni de Can Sadurní. El mes de març del 2014, Sadurní 
Vendrell i Socies, hereu de Can Sadurní, signa un contracte de cessió de la capella de Santa Eulàlia 
a favor de l’ajuntament de Begues, des de llavors és de titularitat municipal.26

ReCURSOS d’ARxIU I FOnTS ORALS

Arxius eclesiàstics
Arxiu Diocesà de Barcelona
Visites pastorals: 1�25 - 1891
Gratiarum: 1�6� - 1686
Communium: 1��4 - 1666
Fons parròquia de Sant Cristòfol de Begues

25 Arxiu Municipal de Begues (AMB).
26 Vegeu AJUNTAMENT DE BEGUES (20��): Memòria valorada. Obres de reparació d’urgència a l’ermita de Santa 
Eulàlia, Begues.
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Arxiu de la Catedral de Barcelona
Diplomatari de l’Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona
Capbreus de la Pia Almoina 1�46 i 1425-14�8

Arxiu Històric de la Parròquia de Begues
Fons parroquial
Fons municipal de Begues
Fons patrimonials
Petit de la Clota, Petit de les Planes, Campamar de mas Alemany, Grau del Coll.

Arxiu Parroquial de Sant Climent de Llobregat
Llibre d’Actes i Establiments de Sant Climent, 1458-1461

Arxius municipals i nacionals
Arxiu Municipal de Begues
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (Fons Mossèn Josep Mas)
Arxiu Corona d’Aragó (cartulari del monestir de Sant Cugat)

Arxius patrimonials de masia
Fons Can Sadurní (Begues) 
Fons Can Térmens (Begues)
Fons Mas Ferrer (Begues)
Fons La Tenda (Begues)
Fons Mas Roig (Begues)
Fons Can Gepet (Begues)

Arxiu Baronia d’Eramprunyà
Fons família Girona
Fons Foixà

Arxius i fons d’imatges
Arxiu Mas
Arxiu d’imatges del SPAL
Arxiu Gavin
Arxiu del Centre Excursionista de Catalunya
Arxiu Nacional de Catalunya
Arxiu Zerkowitz
Biblioteca de Catalunya (fons Salvany)
Institut Cartogràfic i Geodèsic de Catalunya (fons Cuyàs)
Institut d’Estudis Fotogràfics
Centre d’Estudis Beguetans

Consultes i història oral
Jordi Guasch i Paucirerol
Vicente Medina Vicioso
Família Vendrell - Masip de Can Sadurní
Xavier Parellada i Viladoms
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