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Descripció
Ermita d'una sola nau capçada a llevant per un absis semicircular. La nau està coberta amb una volta de
canó amb llunetes, que descansa damunt d'una motllura rectilínia que recorre els murs laterals a la línia de
les impostes. Està sostinguda amb mènsules. Sembla ser que en origen, probablement tenia una coberta de
fusta si tenim en compte el poc gruix de les parets. L'absis presenta una gran biga superior, compta amb la
mateixa motllura rectilínia que la nau i té una finestra rectangular amb configuració superior arrodonida. Al
seu costat hi ha la sagristia, que és posterior i afecta una part del mur de l'absis. La façana principal,
orientada a ponent, presenta un portal d'accés rectangular, amb els brancals bastits amb carreus de pedra i la
llinda plana gravada amb l'any 1793. Damunt seu hi ha un òcul bastit en pedra. La construcció està bastida
en pedra de diverses mides sense treballar, lligada amb morter de calç. Els paraments estaven arrebossats i
pintats.

Observacions:
El dia 29 de juliol de 1996, per resolució del Conseller de Cultura, s'arxiva l'expedient de declaració
de Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) de l'ermita de Sant Silvestre, a Vallirana (DOGC 9-8-1996),
Incoat-BIC/ Monument/ Resol./ 12-07-1982 / DOGC 250/ 18-08-1982. L'any 2015, l'ajuntament va
redactar un Pla Especial per a la Restauració i Rehabilitació de l'Ermita de Sant Silvestre i del seu
entorn (Vallirana. Juliol 2015. Josep Maria Pujol Torres, arquitecte). En el DOGC Núm. 7306 de
10.2.2017 es va publicar la RESOLUCIÓ TES/163/2017, de 25 de gener, per la qual s'emet l'informe
ambiental estratègic del Pla especial per a la reconstrucció i rehabilitació de l'ermita de Sant Silvestre i
el seu entorn, al terme municipal de Vallirana (exp. OTAABA20160138). Del 21 d'octubre al 3 de
novembre de 1991 va tenir lloc una excavació arqueològica a l'ermita de Sant Silvestre de Vallirana, a
iniciativa conjunta de l'Ajuntament i del Centre Excursionista de Vallirana, dirigida per Antònia
Alaminos i Josep M. Vila Carabassa. Mitjançant l'excavació en extensió de la zona de l'absis i la
sagristia, i la realització d'un sondeig a la nau i un altre a l'accés exterior al temple, es van poder
determinar tres fases diferents. La fase més antiga correspon a les restes d'un altar rectangular que
estava situat al centre de l'absis. D'aquest mateix moment es va localitzar una sitja i alguns
enterraments situats en la nau. En la segona fase, l'altar central és amortitzat i se'n construeix un de
nou al fons de l'absis, associat a un paviment de lloses que durarà fins a finals del segle XVIII. La
darrera fase correpon a la gran reforma de l'any 1793, en la que es construeix la sagristia adossada a la
banda sud de l'absis i s'ubica l'altar en el límit amb la nau. El paviment de lloses és substituït per un
paviment de rajoles i algunes de les fosses documentades a la nau són buidades (ossos dipositats a una
ossera del temple). També es construeix una porta nova i es reforma la coberta, adquirint l'aspecte
actual.

Història
La primera referència documental relacionada amb el temple és de l'any 904. L'ermita fou entregada al
monestir de Sant Cugat pel bisbe Teuderic de Barcelona, convertint-se en una cèlul·la dependent de
l'església de la Santa Creu (situada a la vall del castell de Cervelló). De fet, l'ermita apareix mencionada en
una donació del monjo Oldeguer a la casa de la Santa Creu l'any 915. L'edifici forma part de les
confirmacions de béns del monestir de Sant Cugat ratificades en diferents moments històrics: l'any 986 (rei
Lotari), el 1002 (papa Silvestre II), el 1007 (Joan XVIII), el 1023 (Benet VIII) i el 1098 (Urbà II). A partir
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del segle XIII, amb l'aparició de l'església de Sant Mateu al costat de la masia de can Julià, l'ermita deixa de
ser el temple principal del terme de Vallirana. El rei Jaume I confirma la donació de l'ermita al monestir de
Sant Cugat el 1234. L'any 1508 hi ha constància que l'edifici funcionava com a capella eremítica. Tal com
indica la data del portal, a finals del segle XVIII (1793), l'edifici fou completament reformat. L'any 1809,
l'ermita feia les funcions d'església donat que durant la guerra del Francès, el temple parroquial fou
incendiat i destrossat. L'ermita va ser transferida a la finca de can Bogunyà. L'any 1851, Josep Bogunyà
demana llicència per celebrar-hi missa major per la festa del sant, apareixent com a capella pública. Des de
finals del segle XIX, la capella va quedar abandonada. Durant el segle XX, els propietaris tapiaren l'ermita
en diverses ocasions per evitar el vandalisme creixent que patia. Pels voltants de l'any 2009, el conegut
roure de l'ermita de Sant Silvestre, situat a la petita esplanada que hi ha sota l'ermita, a l'entrada dels horts
de can Bogunyà, va caure degut al fort vent. S'havia plantat en motiu de la restauració de l'ermita a finals
del segle XVIII. Les restes de l'arbre es conserven en els magatzems de l'ajuntament. En el mes d'octubre
del 2014, l'ajuntament de Vallirana i la propietat de la finca de can Bogunyà signaren un conveni urbanístic
de cessió d'ús dels terrenys on s'ubica l'ermita per 75 anys. El consistori és el responsable de l'arranjament
del seu entorn i de la rehabilitació de l'edifici.
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