Capella de Sant Nicolau del Bellit
Tagamanent
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Vallès Oriental
Pla de la Calma, al mas Bellit.
Adossada al mas Bellit, orientació sud,oest.

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

41.76398
2.30814
442490
4623803

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
La jaça del Bellit

08276-87
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX
Regular
Presenta mal estat en algunes parts
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 002A00064

Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

Anna M. Gómez
dt., 27/03/2001 - 02:00

El Bellit
Sant Nicolau
Bassa del molí del Bellit

Descripció
La capella, es troba annexe a la casa del Bellit, fou afegida per Josep Maria Bellit el 1830
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segons indica una inscripció a la llinda (JOSEP BELLIT, 1830), moment en que s'efectuaria
el trasllat del culte. A la façana hi ha un òcul o ull de bou sobre la porta, que ajudaria a
il·luminar el recinte i més amunt, una finestra amb dos ferros que haurien subjectat la
campana. L'interior és d'una sola nau, amb l'altar i una petita sagristia a la part de darrera
amb espais que s'haurien utilitzat com a sagrari i per armaris, així com la galeria coberta del
lateral. La coberta és diferent de la casa que vessa cap a les façanes principal i posterior a
nivell inferior de l'habitatge i la pallissa. Aquest conjunt apareix tancat per un mur de pedra a
mode de barri.

Història
Al costat de ponent de la masia del Bellit, en un cos afegit, es va construir la nova capella en
planta baixa i terrassa porticada a la part superior. A la llinda de la porta d'accés hi ha data de
1830, segurament fou en aquest moment quan es traslladà el culte de l'ermita de Sant Nicolau
des de el turó a la capella, on es bastí un altar dedicat a Sant Nicolau, un sant documentat a
partir del segle IX i de culte força tardà a les nostres terres.
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