Sant Pau de Montmany
Figaró-Montmany
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament

Vallès Oriental
Montmany
Sobre el mas Ullà, a 4 Km de Figaró.

Coordenades:

Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.71162
2.24486
437179
4618034

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:
Segle
Estat de conservació
Notes de conservació:
Protecció
Número inventari
Generalitat i altres
inventaris
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:
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08134-21
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern Barroc
XII-XVIII
Dolent
Estat ruïnós
Legal
IPAC:29137

Fàcil
Residencial
Privada
Bisbat de Vic. C/ Santa Maria, n. 1. 08500. Vic i Sr. Pedro Juárez
Jimenez. Sant Pau de Montmany.
Anna M. Gómez Bach
dl., 31/01/2005 - 00:00

Descripció
Església adossada a un edifici. Té planta de creu llatina de 11,28 m de llargada per 5'10 m d'amplada. Nau
única que es cobria amb volta de canó i capelles del creuer i de d'absis amb volta de nervis. Té un absis
poligonal. La portalada està mig tapiada i la façana té una gran escletxa pel mig. La portada està coronada
per un frontó de tipus renaixentista, amb triglifs i mètopes. El campanar d'espadanya és de dos límits. Els
angles estan emmarcats per carreus.

Observacions:
Edifici gòtic edificat entre el 1600 i el 1606 i abandonat l'any 1910, en què el Santuari de Puiggraciós
passà a ser la seu de la parròquia de Montmany. Es troba en estat ruinós, amb una impressionant
esquerda a la façana i el portal tapiat. Tot i això, la rectoria encara és aprofitable i, ocasionalment, està
habitada.

Història
La primera notícia documental de la parròquia és del 1139, tot i que segurament ja existiria en el segle
anterior. A partir del segle XIII es pot resseguir la seva història. El segle XVII (1600-1607) es va construir
l'església actual. En una visita del 30 de desembre de 1600 el bisbe considerà incorrectes les obres de
l'església fetes per el mestre de cases Jaume Salvador de Cardedeu. Es succeeixen altres mestres de cases
fins el 1607 que s'acaba l'obra. Una de les cares de la Contrarreforma fou la renovació material de les
esglésies. En fou exemple la construcció del nou temple de Sant Pau de Montmany que va substituir
l'església romànica consagrada a finals del segle XII. Les obres es van iniciar l'any 1586 i es van allargar
com a mínim fins al 1609, quan es van beneir les capelles de Sant Llorenç i del Roser. Es va abandonar el
1910 i actualment es troba en un estat ruïnós, els portals s'han tapiat.

Bibliografia
Fitxa IPAC Carme Comas Suriñach 7/1987. AADD. 1982. Geografia Comarcal de Catalunya. Vallès
oriental i Vallès occidental. Barcelona. AADD. 1984. Sant Pau de Montmany. Catalunya Romànica, Vallès
Oriental vol. XVIII: església 67. GAVÍN, J.M. 1990. Vallès Oriental. Inventari d'Esglésies. Arxiu Gavín.
Vol. 23. n.219. p.106. MAURI, J. 1952. Història del Santuari de la Mare de Déu de Puiggraciós. Barcelona.
MAURI, J. 1949. Història de la Garriga I. Barcelona. OLIVER, J. 2000. Història de Figaró-Montmany. Vol.
1: Figaró abans de ser-ho, Ajuntament de Figaró-Montmany. AADD. 2004. Pas a pas. 3 excursions per
conèixer la natura, el paisatge i la història de Figaró-Montmany. Ajuntament de Figaró-Montmany.

Pàgina 2

Pàgina 3

