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Al costat de la masia can Sentromà hi ha una capella de petites dimensions, de planta
rectangular i coberta per una teulada a doble vessant. Està coronada per una espadanya de
factura recent. Malgrat estar molt restaurada, conserva elements primitius d'una època
preromànica, com els fonaments de la base de l'absis i la llinda de pedra amb el Crismó i
una mà beneint i que prové d'una antiga capella romànica anterior. L'interior està decorat
amb pintures de l'any 1929, però conserva alguns fragments de pintures murals romàniques
que representen al crist majestat i que es trobem al mur nord. Més tard es construí una
segona capell d'estil gòtic sobre l'antiga capella romànica que estava abandonada pels volt
de 1450. En aquesta capella s'incorporà un retaule pintat per Rafael Vergés, el jove.

Història
La masia can Sentromà es va edificar sobre les restes d'una antiga vila romana i al costat d'una
capella dedicada a Sant Romà, de la que va agafar el nom, tan per la casa com pel cognom del
llinatge familiar que trobem documentat des del 1205. Existeix una escriptura de l'any 1068 que
ja esmenta la capella de Sant Romà. Posteriorment, una butlla papal d'Urbà II (1088-1099), la
cita al confirmar els drets del Monestir de Sant Cugat del Vallès.
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