Sant Pere de Montfalcó el Gros
Veciana
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Alçada:

Anoia
Montfalcó
740

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

41.65763
1.45687
371517
4612915

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

08297-87
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval Romànic
XII
Bo
Legal
Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Veciana (2007)
Si (6125 IPA)
Fàcil
Religiós
Privada
Bisbat de Vic
Jordi Montlló Bolart
dl., 11/08/2014 - 02:00

Descripció
Església romànica situada en un turonet enfront el nucli de Montfalcó. És d'una sola nau,
capçada a llevant per un absis semicircular, amb un sobrealçat posterior que el fa tan alt
com la nau. La façana de ponent està coronada per un campanar de cadireta, afegit en una
remodelació, al que s'hi accedeix per un esglaonament de pedra.

Pàgina 1

La volta de la nau respon a una reforma posterior. També s'afegeixen una sagristia al mur
meridional i una capella en el mur septentrional.
L'accés es fa per una porta situada en la façana de migdia, mitjançant una porta simple amb
arc de punt rodó fet amb dovelles. Unes escales tallades a la roca faciliten l'accés a la porta
salvant el desnivell natural del terreny, on està fonamentada l'església.
L'aparell original és fet de carreus de mides mitjanes, desbastats i col·locats en filades
horitzontals, que conformen uns paraments externs llisos, sense cap mena d'ornamentació.
Els paraments interns estan enlluïts
Observacions:
Inclosa al "Inventario del Patrimonio español de Carácter histórico-artístico" de la provincia
de Barcelona 1979-80 (núm. 1938).
A la part del darrera hi ha el cementiri.

Història
Església incorporada dins el terme del castell de Montfalcó. Aviat tingué la condició de
parroquial, però esdevingué, entre els segles XIII o XIV, sufragània de la parròquia de Veciana.
L'any 1065 es documenta l'església per primera vegada, en la venda que fan Guillem Senfred i la
seva esposa, Adalès, d'una peça de terra situada al castell de Montfalcó, en la parròquia de Sant
Pere. Però la parròquia de "Monte Falco" apareix en una llista del bisbat de Vic entre 1025 i 1050.
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