Església de Sant Bartomeu
Font-rubí
Ubicació
Comarca:
Emplaçament:
Alçada:

Alt Penedès
Al barri de Sabanell, a pocs metres de la carretera C-15
239

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

41.41569
1.69558
390987
4585725

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Any:
Estat de conservació:
Protecció:
Observacions protecció:
Número inventari
Generalitat:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08085-39
Patrimoni immoble
Edifici
Neoclàssic Contemporani
XVIII
1799
Bo
Legal
Bé protegit (Revisió NN.SS. Plan. Urb. Tipus b)
Sí (IPA 34773)
Fàcil
Sense ús
Privada
1059501CF9815N
Miquel Gea i Bullich
dj., 24/10/2013 - 02:00

Descripció
Capella d'una sola nau, de planta rectangular, amb absis recte i sagristia darrera l'absis. La
coberta és de dos aiguavessos, de teula àrab, i el carener és perpendicular a la façana
principal, que mira a migdia. La composició de la façana és força simple, amb l'accés
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emmarcat amb pedres ben treballades i un arc recte fent les funcions de llinda. La part
superior de les dovelles d'aquest arc presenten un petit voladís en relleu. A la part alta de la
façana, hi trobem un ull de bou fet amb maons. Finalment, coronant la part frontal de
l'edifici, se situa un frontó triangular emmarcat per pedres molt ben treballades.
Observacions:
L'edifici es bastí com a capella privada de la casa pairal Cal Fontanals - Cal Balaguer, que
se situa a tocar de la capella.

Història
La capella de Sant Bartomeu està ben documentada, des del segle XIV, tot i que hi ha indicis
que el seu origen es podria remuntar a època romànica. L'any 1797, F. Fontanals, pagès de
Bellver, va demanar llicència del vicari episcopal i al rector de Bellver per tal de traslladar la
capella de Sant Bartomeu més a prop de casa seva, la qual li fou concedida el 12 de setembre
del mateix any. El 25 de novembre de 1799 es demana que sigui visitada i es pugui celebrar
missa, concessió que es feu dos dies després. Sembla clar, doncs, que la capella actual té
origen en aquest moment i que no ocupa el lloc que havia ocupat l'antiga capella homònima.

Bibliografia
LLORAC, Salvador (1991). "Font-rubí. Passeig pel temps i el territori". Ajuntament de Fontrubí

Pàgina 2

Pàgina 3

