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1. Fitxa tècnica 

Denominació: Ermita o capella de Santa Eulàlia de Begues 

Municipi: Begues 

Comarca: Baix Llobregat 

Localització: Nucli urbà. Passatge Ermita, 6. Davant del carrer Montau, 

número 3B. 

Coordenades UTM:  X: 409353.93 - Y: 4577058.50 

Metres sobre el nivel del mar: 386 m. 

Tipus d’arquitectura: religiosa 

Época: La primera vegada que es constata documentalment l’existència de la 

capella de Santa Eulàlia de Begues és l’any 1458. Es torna a tenir notícia en 

una visita pastoral de 1522. La primera intervenció arquitectónica coneguda és 

una llicència diocesana de 1618 que autoritza al rector a reedificar el temple. 

Entre 1635 i 1649 es porten a terme diverses obres sobre la coberta, l’accés a 

la teulada i el retaule. És probable que el 1770 es produís la darrera renovació 

arquitectònica important. Arrel d’aquesta remodelació, junt amb les obres del 

segle XVII, la de 1832 i altres intervencions de manteniment del segle XIX i XX, 

donen a la capella de Santa Eulàlia l’aspecte actual.  

Propietat: Fins 2014 la capella és de propietat privada, forma part del patrimoni 

de Can Sadurní. El mes de març de 2014, Sadurní Vendrell i Socies, hereu de 

Can Sadurní i representant de l’empresa mercantil Explotaciones Sadurní 

Begas, SA, signa un contracte de cessió de la capella o ermita de Santa Eulàlia 

a favor de l’ajuntament de Begues, des de llavors passa a ser de titularitat 

pública municipal1.   

Protecció monumental: El Text Refós de la revisió de la normativa urbanística 

del PGOU (aprovat el 15 d’octubre de 1997) inclou una llista on apareix com 

element a protegir la capella de Santa Eulàlia. També figurà en l’Inventari de 

                                                           
1
 Vegeu AJUNTAMENT DE BEGUES (2014): Memòria valorada. Obres de reparació d’urgència a l’ermita 

de Santa Eulàlia, Begues.  
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Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya (número 18.122) i en el 

Mapa de Patrimoni Cultural elaborat l’any 2010 per encàrrec de l’Oficina de 

Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. 

Intervenció de l’SPAL: Entre els mesos d’abril i juliol de 2015, l’ajuntament de 

Begues va fer una actuació d’urgència dirigida a reparar la coberta de la 

capella. També encarrega un sondeig arqueològic que posa en evidència  la 

possibilitat de trobar restes més antigues que les fins llavors conegudes. Per 

aquest motiu l’organització municipal sol·licita a la Diputació de Barcelona un 

ajut econòmic per cobrir la direcció de la recerca arqueològica de la capella de 

Santa Eulàlia. La dotació económica s’aprova i adjudica el novembre de 2015. 

L’excavació s’executa entre l’11 de gener i el 12 de febrer de 2016 i consisteix 

en l’obertura d’un sondeig a la façana exterior de migdia i d’una trinxera a 

l’interior de la nau, paral·lela al mur meridional de l’església. També es repiquen 

els murs de fàbrica en diversos indrets amb la intenció de facilitar la lectura 

estratigràfica dels paraments i determinar-ne la seqüència evolutiva. L’estudi 

històric i documental, l’aixecament planimètric i els treballs manuals 

d’excavació, protecció de les estructures descobertes durant la recerca i 

restitució dels nivells exteriors i paviments interiors de l’ermita els contracta 

l’ajuntament de Begues. 

 

2. Contextualització històrica de la parròquia de Begues 

El terme de Begues neix de la segregació de la parròquia de Sant Miquel 

d’Eramprunyà, el segle X i adquireix caràcter parroquial propi el segle XIII. Els 

beguetans estaven sotmesos a la jurisdicció del castell d’Eramprunyà i inscrits 

al terme parroquial de la capella castral de Sant Miquel d’Eramprunyà.  

 

La primera església de Begues es construeix en terres de Galí de Sant Martí 

(947?-981), vicari del castell d’Eramprunyà. Per testament, l’any 980, aquest 

personatge cedeix a l’església de Sant Cristòfol uns terrenys que, amb el 

temps, esdevindran part del barri de la Rectoria i segurament del lot de terres i 

masos que conformen el patrimoni parroquial de segles posteriors. Darrere 

l’absis de l’actual església de la Rectoria, del segle XVI, hi ha les restes d’un 

temple anterior (possiblement del segle XIII), bastit sobre els enterraments del 
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període 980-1020, segons la datació que atorga el carboni 14 de l’esquelet 

trobat a la tomba antropomorfa situada a la base del mur del s.XIII. Encara no 

s’han trobat restes del temple primitiu del s.X2.   

 

La documentació parroquial dels segles XVI i XVIII identifica com a patrimoni 

propi de la parròquia, l’església parroquial, els masos de l’Alzina, l’Abeurada o 

Beurada, mas Ferrer i la Casa Nova, i algunes parcel·les ubicades a diferents 

sectors de Begues i Gavà: Alou de la Sentiu a Gavà (peça de terra), Camp del 

Remir, Vinya de la Plana (plana de Begues), Feixa Llarga (peça de terra), Hort 

Sivilla (peça de terra), Gròfol de la Riba Tallada (peça de terra), Gròfol del 

Gerona (peça de terra), Gròfol del Camí (peça de terra), La Codolosa (peça de 

terra), Camp del Rector (vora el temple parroquial). És probable, doncs, que 

totes o part aquestes propietats tinguin el seu origen en la donació atorgada per 

Galí de Sant Martí el segle X. 

 

Malgrat que la documentació no aporta informació sobre masies anteriors al 

segle XIII, els indicis fan pensar que els masos de Begues, com els del terme 

d’Eramprunyà, sorgeixen al segle XI o fins i tot abans. Les característiques 

geogràfiques de Begues i el repartiment espacial de la població, que s’origina 

en les aprisions de l’alta edat mitjana, configuren una ocupació dispersa del 

territori. Els masos estructuren el patrimoni dels seus detentors i delimiten la 

fesomia urbana actual de Begues, ja que la majoria d’urbanitzacions, barris i 

ravals del municipi sorgeixen de la parcel·lació de les finques que els 

conformen: Can Romagosa, mas Pasqual, mas Ferrer, mas Trullols, Cal Viudo, 

Can Rigol, la Parellada o Can Sadurní. La última finca dóna pas a la redacció 

del pla parcial del sector Santa Eulàlia el 1975.  

 

3. Descripció del temple 

L’ermita o capella de Santa Eulàlia està situada al terme municipal de Begues 

(Baix Llobregat) al cim del turó o puig que té el mateix nom, a la part nord-oest 

del municipi i envoltat de la plana de Can Sadurní, el pla de l’Alzina i el turó del 

Mas Pasqual. L’accés s’efectua còmodament a través d’una pista forestal en 

                                                           
2
 Vegeu CAMPMANY I GUILLOT, Josep (2006): L’antiga església de Sant Cristòfor de Begues. 

Aproximació històrica, dins Església de Sant Cristòfor (Begues, Baix Llobregat), Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General de Patrimoni Cultural, Barcelona, Annex II. 
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bon estat des del carrer de Tarragona. La capella està ubicada dalt del Puig de 

Santa Eulàlia. Actualment està envoltada d’una pineda esclarissada amb un 

sotabosc de cuscons, carceres, mata, romaní.... Les fotografies conservades 

de la primera meitat del segle XX la mostren isolada i sense vegetació arbòria 

al seu voltant.  

 

 

Fotografia aèria del casc urbà de Begues format a partir de 1861 sobre la finca de Can 

Romagosa (verd). El raval de Santa Eulàlia del segle XIX (groc) i més enllà quasi 

imperceptible la capella de Santa Eulàlia i les Casetes de Santa Eulàlia al voltant 

(vermell). A la dreta de la imatge Can Sadurní (blau) i Can Pau (rosa) (1929-1930, 

CEB). 
 

L’edifici és una senzilla capella de nau única i planta rectangular de 138 m2, 

amb una sagristia adossada a l’absis per la banda de migdia i un cor amb  

balustrada de fusta i sense cap element destacable adossat al mur occidental. 

L’accés a l’ermita s’efectua per la façana de ponent, a través d’una porta amb 

llinda plana de pedra picada com els brancals. Sobre la porta hi ha una finestra 

circular a mode de rosassa, motllures i un petit campanar d’espadanya de maó 

vist coronat per una creu de ferro. Dos pedrissos de pedra situats a banda i 

banda del portal faciliten el descans dels feligresos i dels visitants. Els murs de 



 
 

7 
 

l’edifici són de maçoneria i estan arrebossats de blanc. La façana nord presenta 

tres contraforts, mentre que la façana sud mostra a simple vista gruixos 

diferents; el repicat recent d’una part del mur de migdia ha posat en evidència 

les traces d’una porta anterior i el probable arrencament d’una capçalera de 

planta desconeguda. L’interior de la nau és molt senzill.  

 

Destaca l’embigat de fusta del sostre a doble vessant, així com el revestiment 

de les parets, decorat amb línies que imiten falsos carreus de pedra. El sector 

del presbiteri està lleugerament elevat respecte al paviment de la nau, de 

manera que s’hi accedeix pujant dos esglaons. Al fons de l’absis hi ha ubicat un 

retaule dedicat a Santa Eulàlia, restaurat el segle XIX junt amb l’altar, que és 

successor i/o modificació de l’original datat entre els segles XVI i XVII. A la 

paret de l’epístola hi ha l’obertura que permet accedir a la sagristia, un annex 

de planta quadrada amb teulada a un sol vessant. 

 

 

Al fons, dalt del turó del mateix nom, l’ermita de Santa Eulàlia i les Casetes de Santa 

Eulàlia. En primer terme el raval de Santa Eulàlia format el segle XIX. Es distingeix 

clarament el camí que des del poble va cap a Can Sadurní. (1918-19, CEB).  
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4. Origen i evolució de la capella 

No disposem dels documents que constaten la consagració del temple ni l’acta 

constitutiva de la capella de Santa Eulàlia que provi la seva fundació, 

construcció, benedicció o existència abans del segle XV.  

 

A part de les referències toponímiques de 1358 i 1366, que testimonien  

succesivamanent l’existència d’un alou o finca anomenat Santa Eulàlia i un 

topònim conegut com puig de Santa Eulàlia, que permeten suposar l’evidència 

d’un santuari medieval dedicat a Santa Eulàlia fundat per un o més eremites en 

aquest puig3. Solament disposem d’una referència documentada a mitjan segle 

XV que serveix de base provatòria per determinar la presència d’un temple 

medieval en aquest indret. 

 

El primer rastre documental de la capella de Santa Eulàlia de Begues és de 

l’any 1458. El registre on apareix la cita està inserit en el Llibre d’Actes i 

Establiments de la parròquia de Sant Climent de Llobregat que es conserva en 

l’arxiu parroquial d’aquesta població. Es tracta d’un establiment emfitèutic 

atorgat a Bartomeu Petit, veí de Begues, del mas Planes i del mas Codinelles 

de Begues. Un dels límits del segon mas fa referència a la capella de Santa 

Eulàlia4. 

 

La tradició i/o origen eremític del temple l’assenyalen els delegats del bisbe de 

Barcelona en les dues primeres visites diocesanes de 1522 i 1552 que fan a la 

capella de Santa Eulàlia.  

 

                                                           
3
 Vegeu capítol 6. Toponímia relacionada amb la capella, p. 19-24. 

4
 La informació prové de les fitxes de treball que va utilitzar Dolors Sanhuja i Torres per 

redactar la seva tesi doctoral El castell de l’Eramprunyà i el seu territori (segles X-XVI). El 
document original s’ha extraviat, segons la informació donada pel rector de Sant Climent de 
Llobregat, per la qual cosa no és consultable. 
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Detall de la porta situada a la façana sud, vista des de l’interior de la capella. Segurament es 

tracta de part del temple del segle XV (2016, VMV). 
 

 

Façana exterior sud del temple. S’observa part de la porta ubicada en el mateix pany de paret 

que l’anterior imatge (2016, VMV). 
 

En tot cas, sabem que la zona de muntanya del Penedès i l’Ordal, el massís del 

Garraf, i les muntanyes litorals que conflueixen amb el delta del Llobregat eren 

zones on hi habitaven eremites que cercaven la solitud i el recolliment 

espiritual. L’orografia del Garraf i el difícil accés feien d’aquest territori un bon 

lloc per a la contemplació i l’aïllament de l’entorn que cercaven els anacoretes. 
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La poca població d’aquesta zona i el fet de ser un àmbit de frontera poc poblat 

durant els segles IX, X, i part de l’XI, la feien atractiva per aquests outsiders. 

Comprovem la seva existència a Sant Boi de Llobregat5 i segurament en una 

balma del castell d’Eramprunyà, vora l’església de Sant Miquel, on encara hi 

queden restes d’un habitacle6. La proliferació d’ascetes en aquesta zona i la 

necessitat de controlar-los, donar-los protecció i lloc de refugi va comportar 

l’establiment d’una comunitat d’agustins. L’any 1163, Alfons I d’Aragó, comte de 

Barcelona funda el monestir de Sant Vicenç del Garraf sobre l’antiga església 

de Sant Vicenç de Campdàsens. El priorat agustinià, també conegut com Sant 

Vicenç de Pedrabona cau en decadència en el segle XIV i el 1423 s’uneix al 

priorat d’agustins de Santa Eulàlia del Camp de Barcelona. 

 

A Barcelona, la relació de l’orde dels agustinians amb Santa Eulàlia comença el 

segle XII, amb la fundació del monestir de Santa Eulàlia del Camp7. La 

proximitat geogràfica de Begues amb la ciutat comtal i la importància 

devocional que pren Santa Eulàlia per l’orde dels agustins pot tenir alguna 

relació amb l’emplaçament eremític de Santa Eulàlia de Begues. En aquest 

període es constitueix el priorat agustinià del Garraf creat per donar aixopluc i 

protecció als eremites d’aquest massís i zones veïnes.  

 

Les característiques de l’emplaçament on s’ubica la capella de Santa Eulàlia i 

el lloc que ocupa en el pla de Begues, afavoreixen la hipòtesi de trobar-nos 

davant un cas d’ascetisme medieval, caracteritzat per una acció eremítica 

dedicada a la vida contemplativa i a la fundació i manteniment d’un santuari, en 

aquest cas el de Santa Eulàlia8.  

Les catorze visites pastorals que van de 1325 a 1511 no deixen rastre de 

l’existència de la capella de Santa Eulàlia. En canvi constatem que en la visita 
                                                           
5
 PAGÈS I PARETAS, Montserrat (1980): “La torre circular i els eremitoris rupestres de 

Benviure, a Sant Boi de Llobregat”, a Acta histórica et archaeologica Medievalia, núm. 1, 
Universitat de Barcelona, Barcelona, p. 175-195.  
6
 CAMPMANY I GUILLOT, Josep (2006): Gavà: històries medievals. 24 personatges gavanencs 

del passat, Associació d’Amics del Museu de Gavà, L`Hospitalet de Llobregat, p. 19. 
7
 Entre 1144 i 1171 Guillem de Torroja impulsa la creació d’una comunitat de canonges 

agustinians en l’antiga església de Santa Eulàlia del Camp, ubicada prop del portal Nou a 
l’actual passeig de Lluís Companys de Barcelona. 
8
 Vegeu PIQUER I JOVER, Josep-Joan (1980): Vida eremitana a Barcelona i als seus entorns 

(èpoques tardanes 1386-1913), Balmesiana, Barcelona. També, CURTO I HOMEDES, Albert 
(1982): Notes sobre l’eremitisme català baixmedieval, a Acta historica et archaeologica 
Medievalia, núm. 3. Universitat de Barcelona, Barcelona., p. 71-92. 
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de 1522, el bisbat coneix l’existència actual i/o pretèrita d’eremites que 

gestionaven la capella i el 1552 en torna a donar fe.  La forma com descriuen la 

capella els visitadors pastorals el 1522 i 1552, capella heremitanea Sancte 

Eulalie, indica que som davant d’un temple d’origen eremític i que d’alguna 

manera les autoritats diocesanes coneixen i controlen. Un seguit de 

circumstàncies ho reforcen: el fet mateix de ser visitada, la voluntat d’identificar 

el material religiós que conté i el reconèixement de l’existència de finançament 

a través d’un benefici. Segurament és el mateix benefici que renova Francesc 

Petit de mas Tió el 1540 i continua prestant el seu fill, fins que en 1636 el seu 

gendre cancel·la o llueix el censal que permet la renda beneficial9.  

 

 

Registre referit a la visita pastoral a la capella heremitana de Santa Eulàlia (Visites pastorals: 

vol. 34, 10.11.1522, p.112, ADB). 
 

També sabem que els anys vuitanta del segle XVI o potser abans, els eremites 

de Santa Eulàlia es transformen en sagristans, precursors dels posteriors 

administradors i administradores de la capella. Coneixem els noms de dos 

d’aquests sagristans. Un d’ells és Montserrat Pau de la Figuera, tenia la seva 

residència en l’actual mas de Can Pau, abans Pau de la Figuera, situat davant 

el puig de Santa Eulàlia i per tant proper a la capella10. Un altre epígraf del 

mateix document referencia el lloguer de la casa de la capella de Santa Eulàlia 

que des de 1576 pagava Antoni Panyella als jurats de Begues11. Comprovem 

doncs, l’evidència d’un habitacle o petita rectoria molt proper a la capella, que 

possiblement utilitzava l’antic ermità per aixoplugar-se i que el darrer terç del 

                                                           
9
 AHPB, Fons Parroquial, A03.03.03. Manuals notarials: UC 2346, 05.01.1574. p. 23v. Vegeu el 

capítol 8. Finançament i administració, p. 33-41. 
10

 AHPB, Fons Parroquial, A03.03.01. Testamentaria: UC 1550: Testament de Bartomeua, 
vídua de Montserrat Pau de la Figuera, pagès de Begues, 28.05.1606, p. 62v. 
11

 AHPB, Fons Parroquial, A03.03.03. Manuals notarials: UC 2346, 20.05.1582, p. 171v.-172r. 
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segle XVI es lloga a compte dels jurats de Begues, administradors de Santa 

Eulàlia. És possible que les restes del mur de l’exterior de la capella estiguin 

relacionats amb la casa que cita la documentació. La datació de les restes 

ceràmiques acompaya aquesta hipòtesi. 

 

 

La imatge mostra la base del mur descobert durant les excavacions de 2015. Podria tractar-se 

de les restes de la casa de la capella que llogaven els jurats de Begues el darrer terç del segle 

XVI (2015, EFM). 
 

El 1540 tenim constància del ple funcionament de la capella, Antònia 

Campamar, entre altres llegats atorgats a l’església de Sant Cristòfol de 

Begues i a la capella de Bruguers, mana fer una missa als altars de sant 

Sebastià, sant Cristòfol, sant Antoni i a la capella de Santa Eulàlia12. 

 

Les visites pastorals, de forma intermitent, segueixen donant notícies de 

l’evolució històrica de la capella. La visita de 1602 que es conserva a l’arxiu 

parroquial de Begues fa referència a l’administració econòmica de la capella13. 

Les visites de 1605 i 1610 contenen més informació d’aquest tipus14.  

 

                                                           
12

 AHPB, Fons Parroquial, A03.03.01. Testamentaria: UC 1555, 27.06.1540. 
13

 AHPB, Fons Parroquial, A06.01. Marc legal: UC 3009, 05.11.1602. 
14

 AHPB, Fons Parroquial, A06.01. Marc legal: UC 3009, 15.11.1605, 29.11.1610. 
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Una altra dada clau de la història del temple és una llicència diocesana 

expedida el 1618 que autoritza la seva reedificació amb la intenció de celebrar-

hi funcions religioses. Està inserida en la sèrie documental Communium15 que 

es conserva a l’Arxiu Diocesà de Barcelona. Durant la resta del segle XVII les 

visites no ofereixen més informació. A partir de 1735 indiquen el bon estat en 

que es troba l’edifici i la condició de capella pública, referida a Santa Eulàlia16. 

En les visites de 1735 i 1740, el visitador admet el caràcter públic de la capella. 

En la de 1778 manifesta que és del comú i la cuiden els regidors. Anota que 

s’hi celebren quatre misses l’any i que a la tardor solien venir a una casa 

propera, uns senyors de cognom Matas que portaven un clergue que els hi feia 

missa17.  

 

El 1887 el visitador informa que a la parròquia de Begues hi ha tres capelles, 

una al cementiri, l’altra anomenada Santa Eulàlia i la tercera de caràcter privat 

dedicada al Sagrat Cor de Jesús, propietat de la família de Teodor Bosch18. La 

visita de 1897 torna a notificar que a la parròquia de Begues hi ha dues 

capelles, una de privada anomenada del Sagrat Cor de Jesús i l’altra 

denominada Santa Eulàlia, aquesta necessita reparacions i la cuida el rector19.  

Durant el segle XX la capella deixa de ser considerada pública i passa a tenir 

caràcter privat.  

 

5. Propietat de la capella de Santa Eulàlia  

Disposem d’una notícia extreta d’un capbreu de la baronia d’Eramprunyà del 

1597 que anomena honor (immoble o finca) capella de Santa Eulàlia, la qual 

cosa porta implícit el concepte de propietat, però no dóna cap pista de qui n’era 

el propietari, ni a quin patrimoni estava adjudicada20. L’estudi que presentem, 

més enllà d’identificar els administradors/ores, sagristans, cuidadors, 

responsables de conservació, de reparació i de portar l’administració 

econòmica de tot plegat, no defineix qui ha estat el propietari de la capella de 

Santa Eulàlia fins la segona dècada del segle XX. 

                                                           
15

 ADB: Communium et Gratiarum: vol. 77, 13.01.1619, p. 3r-4v. 
16

 ADB: Visites pastorals: vol. 76, 1735, p. 180. 
17

 ADB: Visites pastorals: vol. 87, 1778, p. 67. 
18

 ADB: Visites pastorals: vol. 95, 1887, p. 223. 
19

 ADB: Visites pastorals: vol. 98, 1891, p. 98. 
20

 ABE (família Girona): Capbreu de Begues: UC 17, 08.08.1597, p. 38v. 
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Com ja hem vist, abans del segle XX solament coneixem una referència sobre 

la propietat de la capella. En un document de 1778 el rector de Begues 

manifesta que la capella és del comú i la cuiden els regidors. De la qual cosa 

es desprenen dues asseveracions. De la primera no disposem de documents 

que provin la propietat municipal de la capella, en tot cas el rector es refereix a 

un ús públic de caràcter comunal del temple. La segona fa referència a 

l’administració de la capella, tradicionalment exercida pel rector, el batlle i els 

jurats i/ regidors de Begues durant els seges XVI, XVII i XVIII:  

 

A media hora de distancia hai una capilla dedicada a Santa Eulalia, la qual es 

del común y cuidan de su aseo los regidores, por los quales se hacen decir 

quatro misas cada año en dicha capilla que celebra el rector. En la estación de 

otoño suelen venir a una casa inmediata unos cavalleros de Barcelona que 

nombran Casa Matas y traen un clérigo que les dice misa en dicha capilla unos 

quince días. Habiéndola visitado de orden del señor y doctor Alexo Ramírez, su 

capellan [dijo] que estaba decente21.  

 

 

Imatge bucòlica del puig de Santa Eulàlia amb la capella envoltada de conreus (1950-1958, 

CEB). 
 

                                                           
21

 ADB: Visites pastorals: vol. 87, p. 68, 13.10.1787. 
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Per altra banda, constatem que en les visites anteriors de 1735, 1740, 1758 es 

menciona l’existència d’una capella pública ubicada dins els límits de la 

parròquia de Sant Cristòfol de Begues22. La visita posterior de 1788 solament fa 

referència a la distància entre el poble i la capella23. En canvi la del 23 de juny 

de 1818, el rector diu el següent: Según el estado que ha presentado el 

reverendo ecónomo no hay ninguna capilla pública ni oratorio de particular en 

los límites de esta parroquia24. En endavant la documentació diocesana deixa 

de citar la capella com a pública. 

 

De tot plegat, i segons la informació que donen les visites pastorals d’aquests 

anys i posteriors sabem que la capella de Santa Eulàlia no era propietat del 

municipi, però tampoc de la parròquia, ni del bisbat, ni del baró. Sí que podem 

assegurar que secularment els beguetans han fet ús públic o comunal del 

temple. Segurament l’origen eremític és la causa de l’absència d’un propietari 

concret fins la segona dècada del segle XX.  

 

Tenim constància que a l’informe de l’estat de la parròquia del 9 de desembre 

de 1920, el rector defineix la capella de Santa Eulàlia com oratori públic de 

propietat privada que en te cura el propietari, és a dir la família Vendrell de Can 

Sadurní25. Uns anys més tard, el 1931, l’informe del rector ho deixa ben clar 

quan es refereix a l’ermita de Santa Eulàlia: Capilla pública de Santa Eulalia 

enclavada en la finca Casa Sadurní. Las capillas no parroquiales son 

administradas por sus respectivos dueños26.  

 

En la cerca realitzada sobre les transaccions patrimonials, econòmiques i 

personals de les famílies que han gestionat el mas de l’Espluga (compra-

vendes, donacions, permutes, testaments, capítols matrimonials, capbrevacios, 

lloguers, contractes de parceria, relacions comiercials...) comprovem que no 

han intervingut cap de les famílies que han gestionat el mas de l’Espluga des 

del segle XIV: Traval, Petit, Sadurní, Vendrell. Ni es fa menció de la capella de 

Santa Eulàlia com a patrimoni propi. La primera citació documentada d’aquest 

                                                           
22

 ADB: Visites pastorals: vol. 76, p. 180,  1735; vol. 77, p. 373, 1740; vol. 82, p. 182, 1758. 
23

 ADB: Visites pastorals: vol. 88, p. 149, 1787. 
24

 ADB: Visites pastorals: vol. 89, p. 242, 1818.  
25

 AHPB, Fons Parroquial, A01. Òrgans rectors i de govern: UC 32, 1910-1943. Vegeu visita 
pastoral de 1920. 
26

 AHPB, Fons Parroquial, A01. Òrgans rectors i de govern: UC 32, 09.12.1932, d. 7. 
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mas recula fins 1381, quan Arnau Traval declara que té aquesta propietat pels 

barons d’Eramprunyà. El segle XV, el mas de l’Espluga passa a mans de la 

família Petit, des d’aleshores, Petit de l’Espluga. A partir de 1540, per enllaç 

matrimonial, la família Sadurní governa el mas de l’Espluga fins a finals del 

segle XIX. Des de llavors, la manca d’hereu masculí afavoreix el canvi de 

cognom Vendrell al capdavant del mas.  

 

També hem considerat la possibilitat que la capella estigués adscrita al 

patrimoni del mas Santa Eulàlia, ubicat al Puig Santa Eulàlia, ja que la capella i 

el mas estan situats en un mateix indret, sense èxit. El mas Santa Eulàlia l’han 

governat diverses famílies des del segle XIV fins ben entrat el segle XVIII: Triter 

(1366), Campamar (?), Garau (1574), Carreras (1597), Sadurní (1614), Ros 

(1704)27. En tot cas, igual que succeeix amb el mas de l’Espluga (Can Sadurní), 

la capella està present en les confessions de capbrevació, compra-vendes, 

concòrdies, testaments, etc. Però sempre com element extern i per indicar 

afrontacions, camins, posicionament o com institució beneficiada per 

disposicions testamentàries en forma de misses o de petits llegats pecuniaris. 

Mai conformant una figura jurídica de propietat, usdefruit, lloguer, etc. 

 

El buidatge dels llibres de gestió del patrimoni parroquial de Begues (capbreus, 

llevadors de rendes consuetes, llibres de comptabilitat de la parròquia...) ens 

permet assegurar que en cap cas la parcel·la de terra on està ubicada la 

capella de Santa Eulàlia ha format part del patrimoni immoble de la parròquia 

de Begues, al menys en el període que podem documentar l’existència de la 

capella, entre els segles XV-XXI. Tampoc en el conjunt patrimonial constitutiu 

de la parròquia de Begues, que deixa en el seu testament Galí de Sant Martí a 

l’església Sant Cristòfol de Begues el segle X28. La documentació del bisbat de 

Barcelona (Visites pastorals, Elencus, Gratiarum, Communium, documents de 

la parròquia de Begues), no reconeix la capella com a patrimoni propi, malgrat 

que consta en dues visites del segle XVI, en dues del segle XVII, en quatre del 

segle XVIII i en quatre més del XIX, així com en el registre Communium de 

                                                           
27

 Vegeu els censos del mas Carreras conegut com mas Santa Eulàlia, a Fons Can Sadurní 
(família Vendrell Figueras): UC 686. [s. XIX].  
28

 ACA: Cartulari de Sant Cugat, f. 269, doc. 832. Publicat per RIUS, J (1945): Cartulario de 
Sant Cugat del Vallès, Barcelona, doc. 136, vol. I, p. 113. 
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1618. Els llibres d’administració i els pergamins de la Pia Almoina de la 

Catedral de Barcelona, institució que exercia patronatge sobre la parròquia de 

Begues des de 139129, tampoc ofereixen notícies al respecte30.  

 

La revisió dels documents d’explotació del patrimoni senyorial d’Eramprunyà no 

ha permès avançar en aquest sentit. Les propietats del monestir de Sant Cugat 

i Valldonzella solament ens mostren una parcel·la de terra en època moderna 

ubicada en un lloc indeterminat entre els actuals masos de Can Rigol, mas 

Roig, La Parellada i Can Térmens. Finalment la propietat municipal també 

l’hem descartat, malgrat que els jurats i els seus successors, els regidors, 

juntament amb el batlle baronial i el rector de Begues, administraven els 

comptes procedents d’activitats religioses, es responsabilitzaven del 

manteniment de la capella, des de mitjan segle XVI, i de la conservació de 

l’estructura del temple a partir del XVII. Per altra banda, comprovem com en 

1746 el municipi de Begues confessa les propietats que te pel baró 

d’Eramprunyà, cap d’elles al puig Santa Eulàlia: dues cases [graner i ferreria] al 

camí ral a un lloc anomenat la Plaça (1704), tres peces de terra (1704, 1718, 

1688), la fleca, taberna i botiga (1746), i la carnisseria, (1617)31.   

 

L’any 1778 es produeix la darrera notícia que estableix el caràcter públic de la 

capella. Comprovem que l’ús o propietat de facto del temple, l’exercien 

mancomunadament el bisbat a través de la parròquia de Begues, el poble 

mitjançant les autoritats municipals de l’època (jurats i regidors), i el batlle de 

Begues, representant de la baronia d’Eramprunyà. També constatem que el 

1818, el visitador del bisbat, declara que no existeix cap capella pública ni 

oratori privat a Begues. Les darreres visites pastorals de 1887 i 1891 no 

ofereixen informació sobre la propietat de la capella.  

 

Els motius del canvi de consideració de capella pública a privada poden ser 

diversos: desinterès de les entitats que n’havien portat la gestió, mal estat de 

                                                           
29

 Arxiu Històric de la Catedral de Barcelona, Llibre de privilegis pontificis: Privilegia summar. 
Pontificium Legatorum ac aliorum episcopum eclessie Barcinonem concessa. El document que 
atorga el papa Climent VII, el 12 de setembre de 1391, uneix Begues i altres 59 capellanies a la 
mensa capitular de Barcelona.  
30

 BAUCELLS I REIG, Josep i altres (2006): Diplomatari de l’Arxiu Capitular de la Catedral de 
Barcelona, volums I-V, Fundació Noguera, Barcelona. Vegeu també el catàleg-inventari de la 
Pia Almoina.  
31

 AHPB, Fons Municipal, B02.01. Patrimoni: UC 34, 1746. 
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l’edifici, manca de recursos pecuniaris per mantenir-lo... En tot cas, en una data 

indeterminada del període comprès entre finals del segle XVIII i començament 

del segle XX, es produeix l’usucapió de la capella per part dels gestors del mas 

de l’Espluga (Can Sadurní). Les raons dels nous propietaris per integrar la 

capella al seu patrimoni també poden ser diverses: compactació i 

racionalització de les propietats familiars de la zona de Santa Eulàlia, raons de 

reconeixement i prestigi social, qüestions religioses i espirituals, etc.  

 

En resum, la capella es considera pública i sense propietari definit al llarg de la 

història. Els segles XVI i XVII i XVIII i XIX, l’ús i manteniment del temple es 

porta a terme de forma mancomunada entre el bisbat a través de la parròquia, 

el municipi mitjançant els seus representants, i el batlle de begues, 

representant senyorial32. En data indeterminada i per dret d’usucapió passa a 

formar part del patrimoni de la família que ha governat el mas de l’Espluga els 

darrers dos segles. El 1920, el rector testimonia per primera vegada que la 

capella és pública i atribueix la propietat a Can Sadurní. Vuit anys més tard 

ratifica el caràcter privat de la capella i fa responsable del seu manteniment al 

propietari.  

 

En un context de creixement urbanístic i d’urbanització de noves àrees 

properes al nucli urbà de Begues i dins del projecte d’urbanització del sector 

Santa Eulàlia que a més d’altres terrenys, comprèn l’antic raval de Santa 

Eulàlia i el puig de Santa Eulàlia. Es porten a terme les conpensacions 

urbanístiques amb zones no urbanizables municipals. Per la qual cosa, el 13 de 

novembre de 1975, la societat que representa Sadurní Vendrell dóna a 

l’ajuntament de Begues una parcel·la de 12.450 metres quadrats destinada a 

zona verda, on hi ha construïda la capella de Santa Eulàlia. En una altra 

escriptura d’aclariment i rectificació d’1 de març de 1976, la societat donadora 

es reserva la propietat de la capella ubicada en aquesta finca. Tantmateix es 

faculta l’ajuntament a executar la segregació d’aquesta per formar una finca 

independent, així com per realitzar obres de reparació i condicionament. El ple 

municipal accepta la reserva feta per la societat cedent, de la capella edificada 

                                                           
32

 Podem recórrer al refranyer popular de Joan Amades per descriure la propietat de la capella: 
el què és comú no és de ningú.  
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a la zona verda. Així doncs, fins el segle XXI, la propietat de la capella de Santa 

Eulàlia resta dins el patrimoni de Can Sadurní. 

 

El mes de març de 2014 se signa el Conveni de cessió de l’ermita de Santa 

Eulàlia a favor de l’ajuntament de Begues. Mitjançant el qual el municipi de 

Begues accepta la cessió o donació de la capella de Santa Eulàlia. En aquesta 

escriptura hi consta una consideració que diu textualment: La segregació de 

dita Ermita per a formar finca independent mai va dur-se a terme, per tant, en el 

registre de la propietat no figura inscrita l’existència d’aquesta edificació. 

Tampoc es van realitzar obres de reparació i condicionament importants, pel 

que el seu estat de conservació actual és molt precari33.  

Verifiquem doncs, la manca de documentació provatòria de propietat, per 

ambdues parts, referida a la capella de Santa Eulàlia. La qual cosa reforça la 

hipòtesi de la usucapió com a forma d’adquisició de propietat. 

 

 

   Façana principal de Can Sadurní. Des de 1381 fins a finals del segle XIX aquest mas es    

   denominava mas de l’Espluga, precedit pel cognom de la família que el gestionava: Trabal,  

   Petit, Sadurní (2014, VMV). 

 

                                                           
33

 Arxiu Municipal de Begues (AMB). 
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6. Toponímia relacionada amb la capella 

En aquest capítol considerem les dades indirectes que permeten deduir la 

presència de la capella de Santa Eulàlia abans del segle XV. Ja sigui per 

designar una església o ermita ubicada en el puig de Santa Eulàlia. O pel fet de 

considerar l’existència d’un mas anomenat Santa Eulàlia, derivat de l’existència 

prèvia de la capella, que amb el temps va donar pas a la denominació d’un 

conjunt de cases disperses i el primer terç del segle XIX donen lloc a un raval. 

Posteriorment, els anys setatanta del segle XX, es transforma tota l’àrea en 

l’urbanització  coneguda com sector Santa Eulàlia. 

 

La primera referència del topònim Santa Eulàlia la trobem el 5 d’octubre de 

1358. Està inclosa en una demanda on participen Arnau de Buscarol, vicari de 

Barcelona, Bernat Granollers, rector d’Olesa de Bonesvalls, Pere de Villarasa, 

beneficiat de la capella de Santa Maria de Bruguers, d’una banda i Bernat 

Ferrer, rector de Begues, de l’altra. El litigi està relacionat amb uns censos i 

agrers que afecten una peça de terra de Begues34. La documentació expressa 

que la parcel·la o peça de terra formava part de l’alou conegut com Santa 

Eulàlia ubicat al Puig del mateix nom. No podem provar-ho per manca de 

concreció, però és plausible que en aquest alou o molt a prop hi estés ubicada 

la capella de Santa Eulàlia.  

 

 

Fragment del primer document que prova l’existència d’un alou anomenat Sancte Eulàrie a 

Begues (05.10.1358, ADB).  
 

                                                           
34

 ADB: Communium: vol. 21, 05.10.1358, p. 5. 
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El 18 d’agost de 1366, tornem a tenir notícia del topònim Santa Eulàlia, aquesta 

vegada relacionat amb la capbrevació que fa Arnau Triter, a Jaume March, 

senyor d’Eramprunyà, del mas Guillem Triter, antigament conegut amb el nom 

de mas Gaschó, situat al Puig de Santa Eulàlia35. Les afrontacions són les 

següents: al sud Gerald Bruguer (avui Can Rigol), a l’est mas Bonanat Torra 

(avui Can Martí), al nord l’honor de Gerald Barús i a l’oest mas Triter. El 1458 

les afrontacions d’una finca citen la capella de Santa Eulàlia. Estan inclosos en 

un establiment emfitèutic relacionat amb el mas Planes i el mas Codinelles de 

Begues36. 

 

Les mencions referides al topònim Santa Eulàlia són de mitjan segle XVI i estan 

contingudes en documents provatoris i constitutius de propietat, testaments, 

documentació notarial, econòmica i patrimonial. Per exemple, en morir Pere 

Traval, propietari del mas Santa Eulàlia que el tenia per Hug de Palou, senyor 

d’Eramprunyà, se signe una concòrdia autenticada per Andreu Saurina, rector i 

notari de Begues, en presència de Ponç Sadurní, batlle d’Eramprunyà. En virtut 

de la qual, l’11 de febrer de 1574 es divideix el mas Santa Eulàlia en quatre 

parts. El document conté els límits de les partions, els drets i els censos que les 

graven. Els nous emfiteutes són Jaume Petit de Puigvoltor, Jaume i Bartomeu 

Petit de mas Traval, pare i fill, Clara Garau, muller de Jaume Garau i 

Magdalena Bagols, muller de Joan Pere Bagols, veí de Sant Climent de 

Llobregat. El mas, casa i terres estan situats al puig de Santa Eulàlia. Les 

afrontacions referencien dues vegades el camí que passa per la capella de 

Santa Eulàlia en direcció al molí de Vallirana, una d’elles fins hi tot descriu 

textualment el camí que va a la capella de Santa Eulàlia37. Veiem doncs que la 

concòrdia fracciona la propietat de mas Santa Eulàlia en quatre parts. Dues es 

reparteixen les terres i les altres dues van a parar a les propietàries Bagols i 

Garau.  

 

Diversos documents de la sèrie Testamentaria de l’AHPB, contenen notícies 

referides al mas Santa Eulàlia i altres al Puig Santa Eulàlia. Per exemple en el 

testament que fa Clara Petit, muller de Jaume Garau del Puig de Santa Eulàlia 

                                                           
35

 ABE (família Vendrell i Figueras): Capbreu baronia d’Eramprunyà 18.08.1366, p. 142v. 
36

 Vegeu página 8 d’aquest treball. 
37

 AHPB, Fons Parroquial, A03.03.02. Capítols matrimonials: UC 2237, 11.02.1574, p. 112. 
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(1588), hi consta una disposició testamentària on la causant ordena una missa 

a favor de la capella de Santa Eulàlia38. Els llegats a la capella, sobretot per 

part de dones beguetanes, però també homes, van ser habituals fins ben 

avançat el segle XVIII. Maria Sadurní fa una deixa de 15 rals a la capella39 i 

Salvador Petit de mas Roig, hereu del mas Parellada deixa 2 sous i ordena una 

missa a favor de l’església de Santa Eulàlia40. 

 

Altres vegades són els capítols matrimonials, les transaccions immobiliàries i 

econòmiques que contenen els manuals notarials, o els llevadors de censos del 

baró d’Eramprunyà els que presten dades sobre la localització de terres i 

masos al puig Santa Eulàlia. Per exemple el 13 de setembre de 1587, Jaume 

Garau, pagès del mas Santa Eulàlia, confessa deure a Francesc Bonanat, 

pagès de Begues, 29 lliures pel preu i vàlua de dos bous, un de pèl vermell i 

l’altre negre41. El 23 d’octubre de 1588 Joan Garau, pagès del mas Santa 

Eulàlia confessa deure a Joan Vendrell, pagès de mas Trullols, 16 lliures, pel 

preu de 8 quarteres de forment42. El 18 de febrer de 1590, en el contracte de 

lloguer d’una casa, terres i vinya propietat de Joan Gassó, mestre de cases de 

Begues, atorgat a favor de Jaume Tallada, pagès de Begues, ambdós d’origen 

occità, el primer utilitza un factor de posicionament valent-se de la creueta que 

assenyalava el camí que va a Santa Eulàlia, que pertany a Joan Panyella43.  

 

Un capbreu baronial del segle XVI, corrobora l’existència de terres i masos en 

el puig de Santa Eulàlia. L’any 1597, Joan Carreres de Santa Eulàlia, confessa 

una casa amb terres, anomenada antigament mas Campamar, encara 

coneguda amb el nom del seu antic propietari, Jaume Garau de Santa Eulàlia, 

situada al puig de Santa Eulàlia. Limita a l’est, sud i nord amb la propietat de 

Ponç Sadurní (Can Sadurní), i a l’oest amb la de Jaume Gerona. En aquest 

capbreu trobem mencions de diversos propietaris que confessen el domini útil 

de les seves terres i cases als barons d’Eramprunyà. Assenyalen els 

corresponents límits i altres dades que els permeten identificar i situar-les 

                                                           
38

 AHPB, Fons Parroquial, A03.03.01. Testamentaria: UC 1549, 20.12.1588, p. 59v. 
39

 Fons Can Sadurní: UC 202, 10.05.1706. 
40

 Fons Mas Roig: UC 18, 01.12.1578. 
41

 AHPB, Fons Parroquial, A03.03.03. Manuals notarials: UC 2348, 13.09.1587, p. 86v. 
42

 AHPB, Fons Parroquial, A03.03.03. Manuals notarials: UC 2348, 23.10.1588, p. 105r. 
43

 AHPB, Fons Parroquial, A03.03.03. Manuals notarials: UC 2348, 18.02.1590, p. 125v. 
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geogràficament. Per exemple, les capbrevacions de Pere Panyella, Jaume 

Rossell de mas Torra (can Martí), Bartomeu Petit de mas Traval, Jaume 

Sadurní de l’Espluga, Joan Vendrell de mas Trullols i Bartomeu Vendrell de 

l’Alzina, determinen l’existència d’un mas anomenat Santa Eulàlia, ubicat al 

puig Santa Eulàlia. Les confessions també identifiquen un camí que uneix el 

poble de Begues amb la capella de Santa Eulàlia per donar accessibilitat al 

temple, que pot tenir relació amb el camí del Pi Gros que passa pel raval de 

Santa Eulàlia del segle XIX i es dirigeix al que avui coneixem com Begues 

Parc. Descriuen un altre camí que passa per la capella en direcció al molí de 

Vallirana44. Pot tractar-se del camí de Can Pasqual que neix a la Barceloneta, 

passa per Can Pasqual, Santa Eulàlia i després es dirigeix a Can Sadurní, Can 

Jepet i des de Can Vinyes puja cap a la Creu d’Ardenya i Vallirana. Un altre 

ramal d’aquest camí que enllaça amb el Cami de Can Pasqual a l’alçada de 

Can Vinyes, ve de Can Pau i i rep el nom de camí de l’Alzina45.   

 

                                                           
44

 ABE (família Girona): Capbreu de Begues, UC 17, 03.06.1597, p. 6v; 13.06.1597, p. 4r; 
16.06.1597, p. 8r; 16.06.1596, p. 8r; 01.07.1597, p. 35r; 08.08.1597, p. 38v; 06.11.1597, p. 53r. 
45

 Vegeu el mapa de 1917 que identifica els camins de Begues de començament del segle XX. 
El custodia l’ICGC. 
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Fragment del mapa de camins antics de Begues de 1917. Les estrelles verdes assenyalen el 

camí de Can Pasqual, que va de la Barceloneta a Can Vinyes. La blava el camí de l’Alzina a 

l’alçada de Can Pau. La groga el camí del Pi Gros que uneix Santa Eulàlia amb el poble. La 

vermella l’ermita de Santa Eulàlia (1917, ICGC). 
 

El 3 de juny de 1597, Joan Vendrell de mas Trullols confessa una terra que 

llinda a l’est amb l’honor de Joan Sadurní de la Costa i amb l’honor de Joan 

Carreras, que va ser propietat de Jaume Garau de Santa Eulàlia, mediante 

camino de capella Sancte Eulalie ad molendinum de Vallirana. Al sud amb 

l’honor de Jaume Sadurní de l’Espluga. A l’oest amb l’honor de Ponç Pau i al 

nord amb l’honor de Joan Sadurní de la Costa, mediante camino ad 

molendinum de Vallirana46. D’aquest camí en tornem a tenir notícia el 1618, 

quan Jaume Vendrell de mas Trullols confessa al senyor d’Eramprunyà, una 

peça de terra que entre d’altres límits indica el camí que va de la capella de 

Santa Eulàlia al molí de Vallirana47. 
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 ABE (família Girona): Capbreu de Begues: UC 17, 03.06.1597, p. 6 v. 
47

 ABE (família Girona): UC 4, 04.06.1618, p. 25 v. 
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La capbrevació de Jaume Sadurní de l’Espluga del 8 d’agost de 1597 declara 

una peça de terra, part campa i part bosquina ubicada al puig de Santa Eulàlia. 

En una de les afrontacions identifica el mas Santa Eulàlia, propietat de Joan 

Carreres que abans era de Jaume Garau. Al sud llinda part per part amb 

l’honor de Bartomeu Petit de mas Traval i l’honor de la capella de Santa Eulàlia, 

també amb l’honor de Pere Panyella que abans fou de Jaume Gerona. Aquesta 

dada és molt interessant, car és l’única vegada que s’anomena l’honor capella 

de Santa Eulàlia, la qual cosa determina una finca que fa referència a la capella 

i tal vegada a la parcel·la on estava ubicada48. 

 

 

Masia de Santa Eulàlia o Ca la Pepa Boja, actualment desapareguda (1902-1904, CEB). 

 

 

Masia de Can Ritu Xic. (1954, CEB). 
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 ABE (família Girona), Capbreu de Begues: UC 17, 08.08.1597, p. 38v.  
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El segle XVIII el creixement demogràfic i l’eixarmada de noves terres van 

propiciar el naixement dels primers barris de Begues. Diversos amos de masos 

van condicionar grups de cases per els seus treballadors. Alguns amb el temps 

van esdevenir petits nuclis de població. Can Romagosa, Campamà, Sant Martí, 

la Rectoria. Can Sadurní també va construir modestos allotjaments per els seus 

treballadors que posteriorment van originar el barri de Santa Eulàlia el segle 

XIX. Aquests edificis estan situats entre els actuals carrers de Sant Eudald i de 

Can Sadurní. Amb els anys van constituir el raval de Santa Eulàlia. Aquesta 

agrupació arquitectònica pren un nom semblant al conjunt més o menys dispers 

de cases o masos que rebien el nom de Cases o Casetes de Santa Eulàlia. 

Aquestes estaven ubicades al puig Santa Eulàlia i rodalies. Hi van viure 

diverses famílies entre els anys 1763 i 1799: Montaner, Figueres, Gustems, 

Carbó, Pujol, Panyella, Marcé49. Algunes d’elles han arribat als nostres dies 

amb denominacions relativament modernes: cal Ritu Xic, la Pepa Boja, cal 

Tallaret, etc. 
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 AHPB, Fons Parroquial, A03.01.05. Llibretes de compliment pasqual: UC 617-UC 645, 1763-
1793. 
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7.  Construcció i manteniment del temple 

La documentació del segle XVI no conté informació d’intervencions 

relacionades amb el manteniment de l’estructura arquitectònica del temple. La 

primera notícia d’algun tipus d’intervenció de manteniment i/o reparació de 

l’edifici ens la proporciona una de les toves de la coberta de la capella, on es 

pot llegir la data “1616”50.  

 

 

Rajola datada el 1616 extreta de la coberta de la capella de Santa Eulàlia (2015, EFM). 
 

El 14 de gener de 1618, Maties Amell, canonge de Barcelona i vicari general 

del bisbat de Barcelona, degut al mal estat de la capella, atorga una llicència 

diocesana a Miquel Astor, rector de Begues, que autoritza la reedificació i 

l’ampliació de la capella de Santa Eulàlia en el mateix lloc on estava 

construïda51. Tot seguit el representant diocesà fa constar que després 

d’adecentar, guarnir i beneir el nou temple s’hi podran celebrar misses52. 

Probablement aquestes obres estan relacionades amb la rajola datada el 1616. 

 

Entre els anys 1635 i 1638, en el marc d’un seguit d’intervencions de 

manteniment dels temples que depenien de la parròquia de Sant Cristòfol de 

Begues, el rector de Begues Josep Oliver i el batlle Jaume Sadurní emprenen 

                                                           
50

 Vegeu AJUNTAMENT DE BEGUES (2014): Memòria valorada. Obres de reparació 
d’urgència a l’ermita de Santa Eulàlia, Begues, p. 3. 
51

 Literalment: ...de novo readificanda, amplianda, fabricanda et construenda... 
52

 ADB: Communium et Gratiarum: vol. 19, 14.01.1619, p. 4. 
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un seguit d’obres per reparar l’estructura de l’edifici de la capella de Santa 

Eulàlia i restaurar el mobiliari religiós d’aquesta. Juntament amb els jurats o 

consellers municipals encarreguen les feines a professionals i supervisen els 

treballs de conservació i manteniment. 

 

El 8 de març de 1635 el rector, el batlle i els jurats elegits per aquell any, 

Francesc Vendrell del mas Ferrer i el ferrer de Begues Joan Molins, fan revisar 

i adobar les teulades de la capella de Santa Eulàlia que el vent havia malmès.  

Destinen a l’obra 6 quarteres de calç, 100 teules, el transport de material i les 

emoluments dels mestres i manobres. Una part de la despesa, 37 rals i 6 

diners, l’imputen al compte general de la parròquia i la resta, 26 rals i 6 diners, 

al caixó de l’administració de la capella de Santa Eulàlia53.  

 

El 6 d’abril de 1637, el rector, el batlle i els jurats Joan Vendrell de mas Trullols 

i Joan Grau del Coll, encarreguen a Jeroni [Maremudes], daurador i a Pau 

Torrent, pintor, ambdós ciutadans de Barcelona, la restauració del retaule de la 

capella de Santa Eulàlia. La despesa de 135 lliures la imputen als caixons o 

comptes de Santa Eulàlia i de Sant Josep.54 

 

 

Interior de la capella amb l’altar i el retaule del segle XIX que substitueix o és remodelació del 

retaule segle XVII (1984, Arxiu Gavin). 

                                                           
53

 AHPB, Fons Parroquial, A05.01. Administració comptable: UC 2693, [Llibre en lo qual estarà 
continuat tot lo que se pagarà per gastos de la obra dels diners se trauran de la caixa de les 
tres claus. Comensat per Joseph Oliver, rector de la present parròchia de Begues. Vuy a vint y 
tres de desembre del any del senyor 1630], 08.03.1635, p. 4, d. 5. 
54

 AHPB, Fons Parroquial, UC 2693, 06.04.1637, p. 6, d. 6.  Vegeu també el document 
protocol·litzat a A03.03.03. Manuals notarials: UC 2352, 08.04.1637, p. 51-52. 
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El 14 de febrer de 1638, el rector, el batlle de Begues i els jurats Pere Petit de 

mas Roig i Jaume Rossell manen fer una cortina de tela blava per cobrir el 

retaule de Santa Eulàlia. Els conceptes de despesa són de 8 lliures i 2 sous, 

que destinen a la compra de la tela, les anelles per subjectar-la i la feina de 

cosir-les55.  

 

El 10 de desembre de 1649, el mateix rector i batlle, junt amb els jurats Pau 

Térmens i Bartomeu Rigual fan construir una taula de color per el retaule de 

Santa Eulàlia que serveix per tancar i desar els ornaments de dir missa. També  

manen fabricar una porta dalt del campanar per on se surt a la teulada. Per fer 

aquestes feines es compra fusta d’àlber pel preu de 13 lliures i 10 sous. Per 

serrar la fusta 10 lliures i 4 sous. Per porta-la a l’església 1 lliura i 4 sous. 

Compren 22 llates de fusta a raó de 5 sous cada una, i encarreguen tres ports 

de pi per fer la porta a raó de 16 sous56. 

 

 

Detall d’una imatge de la capella de Santa Eulàlia on s’aprecia un calaix d’obra darrere el 

campanar que pot ser l’estructura de la porta de sortida a la teulada, construïda el 1649 (1917-

1918, CEB). Aquest calaix ja no es detecta a les fotografies dels anys 50. 
 

Uns anys més tard, el 31 de gener de 1662, trobem una altra notícia relativa al 

manteniment de la capella de Santa Eulàlia. Pau Çafont, candeler de cera, 

exten un rebut al rector, batlle i jurats de Begues, en concepte de la compra de 

                                                           
55

 AHPB, Fons Parroquial, A05.01. Administració comptable: UC 2693, 14.02.1638, p. 4, d. 5. 
56

 AHPB, Fons Parroquial, A05.01. Administració comptable: UC 2693, 10.12.1649, p. 14, d. 10. 
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cera i els treballs de fer la lluminària, per un total de 24 lliures57. El 22 de gener 

de 1664, Çafont torna a proveïr de cera la lluminària de Santa Eulàlia. En el 

mateix encàrrec serveix atxes, ciris i candelers per els altars de Sant Sebastià i 

Sant Josep que sumen un preu de 25 lliures, 8 sous i 6 diners58.  

 

Fins el darrer terç del segle XVIII, la documentació no ofereix més notícies 

referides a obra civil. Les dades que es conserven d’aquest període són 

comptables i tracten de la recaptació gestionada per els administradors/ores de 

la capella que permet el manteniment del mobiliari i dels objectes religiosos59.  

 

La consueta de Begues de l’any 1770 cita textualment que es renova 

enterament l’església parroquial de Sant Cristòfol, el cementiri i la capella de 

Santa Eulàlia, essent rector Anton Bruno, batlle Francesc Romagosa i regidors 

Joan Petit de la Clota i Joan Petit de mas Roig. Els comissionats i directors de 

l’obra són Jaume Cristòfol Grau del Coll de Begues i Francesc Sadurní. 

S’utilitza tot tipus de material, destinat a l’obra civil, sense especificar la 

destinació concreta: teules, calç, taulons de fusta, guix, claus de ferro, i es 

paguen els jornals dels mestres de cases i manobres. Un dels epígrafs 

especifica el jornal del fuster per raó de les obres de l’església parroquial i de la 

capella de Santa Eulàlia. Un altre registre concreta la substitució de 18 llatas60 

per aguantar la teulada de l’església de Santa Eulàlia. Per aquest servei la 

parròquia paga al fuster 6 lliures 2 sous61. El segle XVIII s’escola sense més 

reparacions del temple ni despeses de renovació de les instal·lacions.  

 

                                                           
57

 AHPB, Fons Parroquial, A05.01. Administració comptable: UC 2693, 31.01.1662, p. 25, d. 15. 
58

 AHPB, Fons Parroquial, A05.01. Administració comptable :UC 2693, 22.01.1664, p. 27, d. 16. 
59

 Vegeu el capítol 8. Finançament i administració, p. 33-41. 
60

 Peces de fusta rectes i estretes que es posen damunt les bigues o cairats, en sentit 
perpendicular a  aquests, i serveixen per sostenir les teules (Diccionari Alcover Moll). 
61

 AHPB, Fons Parroquial, A02.01. Costum litúrgic: UC 9, 1770. d. 106. Pàgines no numerades.  
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Rajoles amb inscripcions que demostren i daten les obres de reparació de la coberta 

realitzades el 1770. A dalt es llegeix Renobada i l inferior conté la signatura del mestre d’obres i 

la data (2015, EFM). 
 

Els primers anys del segle XIX es fan algunes millores en els béns mobles de la 

capella. El 1806 consta una despesa de 6 lliures per la compra d’un escó i el 

1807 es registren despeses sense concretar62. Sembla ser que es tornen a fer 

obres d’una certa envergadura el 1832, Vicente Medina ho documenta amb un 

rebut de 12 duros emès per Climent Romagosa, comissionat de la capella de 

Santa Eulàlia que admet uns treballs de mestre d’obres realitzats per Josep 

Vendrell corresponents a la reedificació de la capella de Santa Eulàlia.63 També 

disposem de la data 1832, gravada en el retaule de fusta que fa referència a la 

seva restauració. No disposem de mes informació d’aquests treballs de 

reedificació i restauració més enllà dels documents citats. A manca de més 

informació, no podem assegurar com afirma Vicente Medina que aquesta sigui 

la intervenció que defineix l’arquitectura actual. En tot cas, s’haurien de datar 
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 AHPB, Fons parroquial, A05.01. Administració comptable: UC 2693. Vegeu despeses de 
1806 i 1807. 
63

 MEDINA VICIOSO, Vicente (1982): El castillo de Aramprunyá y su término en la historia. 
Begas, Impressor Manuel Pareja, Barcelona, p.154. El document es conserva a l’arxiu 
patrimonial de Can Romagosa. 
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les formes arquitectòniques, les tècniques de construcció i els tipus de 

materials empleats.  

 

Part superior del retaule de la capella de Santa Eulàlia. Observem dues dates 1832 i 1898 que 

indiquen els anys de restauració d’aquest moble i/o d’obres més generals realitzades a l’edifici 

(2015, EFM). 

 

Del 1859 conservem una partida de despesa destinada a la renovació dels 

pal·lis de la capella de Santa Eulàlia64. El 1866 el rector fa restaurar i pintar 

l’altar per 100 rals, és la tercera despesa parroquial més important d’aquell 

any65. L’any 1873 es renova totalment la vidriera de la capella, l’assentament 

comptable indica que es fa construir i instal·lar de nou per 50 rals66.  

 

La visita pastoral del 13 d’octubre de 1887, en l’epígraf destinat a l’església 

parroquial i altres temples, deixa constància de la necessitat de fer reparacions 

a la capella de Santa Eulàlia67. En la següent visita pastoral de 1891, el 

visitador anota que la capella de Santa Eulàlia la cuida el rector i torna a incidir 
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 AHPB, Fons parroquial, A05.01. Administració comptable: UC 2693. Vegeu despeses de 
1806, 1807, 1859. 
65

 AHPB, Fons parroquial, A05.01. Administració comptable: UC 2698, 1866, p. 11. 
66

 AHPB, Fons parroquial, A05.01. Administració comptable: UC 2702, 1873. 
67

 ADB, Visites pastorals: vol. 95, 13.10.1887, p. 223. 
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en la necessitat de fer reparacions68.  La data de 1898 inscrita en el retaule de 

la capella fa referència a una altra intervenció, que no tenim documentada, ja 

que el visitador en 1891 havia observat el mal estat del temple. 

 

Del segle XX la documentació no ha deixat rastre d’activitat reconstructiva i de 

manteniment de l’edifici. En tot cas tenim constància que la visita pastoral del 9 

de desembre de 1920 considera la capella de Santa Eulàlia com oratori públic 

de propietat privada69 i per tant la seva conservació va a càrrec de la família 

Vendrell de Can Sadurní. La visita pastoral de 1931 ho deixa ben clar: Capilla 

pública de Santa Eulalia enclavada en la finca Casa Sadurní. Las capillas no 

parroquiales son administradas por sus respectivos dueños70. 

 

Les violències originades en la guerra civil no van afectar Santa Eulàlia. 

Coneixem de primera ma les vicissituds d’aquells dies posteriors al 18 de juliol 

de 1936. El patrimoni documental i els béns mobles i immobles de la parròquia 

de Begues es van poder salvar gràcies a l’acció de l’alcaldia, el comitè local i 

l’acció desinteressada d’alguns beguetans. Pel què fa a Santa Eulàlia, sabem 

que els veïns de la capella van simular un incendi per impedir que els milicians 

de Gavà i del barri de la Torrassa d’Hospitalet de Llobregat, saquegessin i 

cremessin la capella. Sembla ser que mentre els milicians estaven saquejant la 

capella Bosch van observar una columna de fum procedent de Santa Eulàlia. 

Algú els va informar que la capella s’estava cremant. Van donar per bona la 

informació i sense verificar el fet van marxar de Begues, per la qual cosa la 

capella va restar intacte71.  

 

Segons els antics propietaris de Can Sadurní, des des mitjan segle XX, a la 

capella no s’han fet més intervencions que les del pur manteniment d’obrir, 

tancar, netejar i condicionar l’interior del temple per poder fer les tradicionals 

celebracions de Santa Eulàlia i del Most. Els darrers anys, el deteriorament 
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 ADB, Visites pastorals, vol.  98, 19.10.1897, p. 98. 
69

 AHPB, Fons Parroquial, A01 Òrgans rectors i de govern: UC 32. Vegeu visita pastoral de 
1920. 
70

 AHPB, Fons Parroquial, A01 Òrgans rectors i de govern: UC 32. Vegeu visita pastoral de 
1931. 
71

 Jordi Guasch i Paucirerol de 91 anys d’etat, va viure els fets personalment. L’entrevista d’on 
provenen les dades de memòria històrica s’ha realitzat el 25 d’abril de 2016. 
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progressiu del temple ha produït l’enfonsament de la teulada de la sagristia i la 

intervenció d’urgència de l’ajuntament de Begues per aturar els desperfectes72.  

 

 

Imatge de la capella de l’any 1984 on es poden observar desperfectes en la façana sud (1984, 

Arxiu Gavin). 
 

L’any 1975 l’ajuntament aprova l’expedient de parcel·lació de la zona adjacent 

a la capella de Santa Eulàlia. El ple municipal, accepta que la capella segueixi 

essent propietat de família Vendrell dins l’àmbit de zona verda. Des de 1983 

s’executen les obres de distribució d’aigua i pavimentació. El 1992 es presenta 

el projecte d’urbanització del sector Santa Eulàlia i l’any següent el projecte 

d’urbanització dels carrers que envolten la capella. Entre 1993 i 1994 

s’executen les obres de pavimentació i enllumenat, i el 1997 s’empren el 

projecte definitiu d’urbanització. 
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 Vegeu l’informe previ redactat per els tècnics municipals el mes de març de 2014: 
AJUNTAMENT DE BEGUES (2014): Memòria valorada. Obres de reparació d’urgència a 
l’ermita de Santa Eulàlia, Ajuntament de Begues (2014, AMB). 
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8. Finançament i administració 

Benefici de Santa Eulàlia 
 

Els recursos econòmics per el manteniment de la capella de Santa Eulàlia 

procedien la majoria de les almoines que es recaptaven en les funcions 

religioses que s’hi celebraven. Però també ni havia d’altres que prenien forma 

de llegats dineraris per a la capella, deixes testamentàries destinades a oficiar 

misses per a l’ànima del causant, inversions procedents de la comptabilitat 

general de la parròquia i una fundació pietosa o benefici realitzada a través 

d’un censal o instrument de crèdit de l’època73.   

 

La visita pastoral de 1522 estableix la primera notícia de l’existència d’un 

benefici a favor de la capella de Santa Eulàlia, però no esmenta l’origen, ni les 

clàusules de l’objecte creditici en què es basa. La següent visita de 1552 el 

torna a mencionar escuetament. D’altra banda, a través de la documentació 

notarial de la parròquia sabem que almenys des de 1540 existia una fundació 

pietosa a favor de la capella de Santa Eulàlia, prestada originalment en diner 

comptant i transformada anys més tard en espècie. Es constitueix mitjançant la 

creació d’un censal que porta a terme la família Petit de mas Tió des de 1540 

fins 1635. Amb tota probabilitat es tracta del mateix benefici que cita el visitador 

diocesà el 1522 i 1552. 

 

L’any 1540, Francesc Petit de mas Tió, s’havia compromès amb els obrers o 

administradors de la capella de Santa Eulàlia a constituir un censal de 5 lliures 

de preu. Els 5 sous de pensió anual que obtenia de la compra-venda d’aquest 

instrument de crèdit, els lliurava a l’administració de la capella el dia de sant 

Pere i sant Feliu. En morir Francesc, l’any 1574, el seu fill i hereu Joan 

comprova que el seu pare feia anys que no pagava les pensions. Per 

descarregar l’ànima del seu progenitor decideix pagar les quotes endarrerides. 

En endavant converteix la pensió de 5 sous de diner comptant, en un quartal 
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 Els beneficis es constituïen per ajudar una persona, entitat o institució eclesiàstica (església, 
monestir, altar, capella), per oficiar misses i aniversaris, com a dot de capellans, monjos i 
monges i per altres raons. Sovint es formaven a partir de censals, eina contractual que feia 
efectiva una pensió que es destinava al benefici: mantenir una capella (és el cas de Santa 
Eulàlia), altar, missa, aniversari, fundació, persona.... Vegeu BORAU I MORELL, Cristina 
(2002): “El sistema beneficial en la Barcelona del segle XIV. La conjunció de la religiositat, 
l’economia i l’art”, a Anuario de Estudios Medievales, núm 32, p. 693-722. 
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d’oli que lliura el dia de santa Santa Eulàlia. Afegeix una clàusula contractual 

que mentre ell visqui el seu hereu estarà obligat a prestar la pensió, però quan 

mori podrá lluïr o redimir el censal al preu de les 5 lliures constitutives més els 

interessos74. Unes dècades més tard, el 15 d’abril de 1635, el rector, batlle i 

jurats de Begues, en qualitat d’administradors de la capella de Santa Eulàlia, 

confessen haver rebut de Pau Térmens, gendre75 i successor de Joan Petit de 

mas Tió, 5 lliures 1 sou i 8 diners, en concepte de lluïció i quitació del censal 

que prestava cada any la casa i heretat de mas Tió. Tot seguit els 

administradors de Santa Eulàlia dipositen la suma monetària a la caixa de les 

tres claus de la parròquia, en el caixó de la capella de Santa Eulàlia76.   

 

Els testaments del segle XVI són una altra font important de finançament de la 

capella. Els testadors i sobretot les testadores atorguen llegats en forma de 

diners per a la capella i misses per a la seva ànima que reverteixen directament 

al temple i indirectament mitjançant petites fundacions de missses i 

aniversaris77. 

 

Administració delegada de la capella 
 

L’administració de la capella de Santa Eulàlia l’assumien conjuntament el batlle 

de Begues, representant del senyoria d’Eramprunyà, els jurats o consellers del 

comú i el rector, responsable últim davant el bisbe. Eren els responsables de la 

gestió econòmica i de les intervencions de manteniment que s’hi feien. També 

s’encarregaven de supervisar, les persones que per delegació seva cuidaven el 

temple, captaven les almoines i passaven comptes de les despeses de 

manteniment. 

 

A finals del segle XVI disposem de les primeres notícies de l’administració 

delegada de la capella de Santa Eulàlia. Fan referència als sagristans que 

tenien assignada la conservació i el manteniment del temple i l’obligació de 

passar comptes davant del rector, jurats i batlle. 
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 AHPB, Fons Parroquial, A03.03.03. Manuals notarials: UC 2346, 05.01.1574. 
75

 AHPB, Fons Parroquial, A03.03.03. Capítols matrimonials: UC 2239. Capítols matrimonials 
de Pau Térmens, natural de Gelida amb Caterina Petit, filla de Joan Petit de mas Tió, 
19.01.1602, p. 62. 
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 AHPB, Fons Parroquial, A03.03.03. Manuals notarials: UC 2352, 15.04.1635. 
77

 Vegeu els testaments dels segles XV-XIX a l’AHPB, Fons Parroquial, A03.03.01. 
Testamentaria. 
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El 20 de maig de 1582, Jaume Soler, pagès de Begues i sagristà per aquell any 

de la capella de Santa Eulàlia, confessa deure 53 sous i 9 diners, al darrer 

responsable anual de l’administració de la capella, el seu sogre Montserrat 

Pau. Manifesta haver ingressat més diners que els gastats el darrer exercici, i 

promet pagar-los a Joan Garau, jurat de Begues per la festa de la Mare de Déu 

d’Agost. El mateix dia Antoni Panyella, Antoni Petit de mas Bort i Joan Petit de 

mas Tió, confessen deure aproximadament 35 sous cada un a l’administració 

de la capella. En un altre epígraf Antoni Panyella, confessa un deute de 7 

lliures i 19 sous que resta del compliment del lloguer de la casa de la capella 

que havia llogat per 5 anys als jurats de Begues des de 1576. Tot seguit promet 

retornar el deute en tres terminis fins 158478. 

 

El primer terç del segle XVII la comptabilitat parroquial torna a definir recursos 

econòmics destinats a costejar les despeses procedents d’obra civil, el 

manteniment de l’edifici i la reposició i arranjament d’objectes de culte, altar, 

retaule, lluminària…, destinats als oficis religiosos que se celebren a la capella 

de Santa Eulàlia. El rector, batlle i jurats del comú de Begues, donen fe dels 

ingressos i les despeses de la parròquia i també els de la capella. La primera 

dada comptable coneguda d’aquest segle la proporciona la visita pastoral de 

1602. El delegat diocesà, mana a Joan Garau que passi comptes de 

l’administració de Santa Eulàlia i de la recaptació de la festa patronal79. També 

mana a Bartomeua Pau, administradora o sagristana de la capella, que torni 22 

sous que ha manifestat deure a la caixa de Santa Eulàlia, i una altra quantitat 

que deu Joan Sadurní de la Costa80. En les visites de 1605 i 1610 el delegat 

diocesà insisteix en les sumes dineràries pendents de cobrar. Durant gran part 

del segle XVII l’administració de la capella la veiem reflectida en la comptabilitat 

general de la parròquia dels anys 1635, 1637, 1638 1649, 1662, 166481. 

                                                           
78

 AHPB, Fons Parroquial, A03.03.03. Manuals notarials: UC 2346, 20.05.1582, p. 171v.-172r. 
79

 L’any 1602 és la primera vegada que la documentació menciona la festa anual de Santa 
Eulàlia de Begues. 
80

 AHPB, Fons Parroquial, A06.01. Marc legal: UC 3009, 05.11.1602. 
81

 Vegeu el llibre d'ingressos i despeses de la parròquia de Begues a AHPB, Fons Parroquial, 
A05.01. Administració comptable: UC 2693, 1630-1866. Presenta un registre de dades 
comptables de l’administració de la capella de Santa Eulàlia dels segles XVII, XVIII i XIX: 
18.03.1635, 20.04.1637, 14.04.1638, 10.12.1644, 31.01.1662, 22.01.1664, 01.12.1728, 
03.03.1730, 15.10.1730, 06.03.1731, 15.02.1733, 25.08.1738, 30.03.1739, 01.03.1740, 
20.05.1744, 02.03.1752, 04.02.1753, 13.07.1755, 01.05.1756, 11.10.1757, 11.03.1759, 
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En el segle XVIII, les administradores de la capella de Santa Eulàlia, ja 

documentades a començament del segle XVII, prenen forma institucional a 

través de l’Administració de la Capella de Santa Eulàlia. Fins hi tot agencen un 

llibre de comptes per controlar la recaptació d’almoina i la conservació i 

reposició del material litúrgic del temple.  

 

La parròquia de Begues, ha comptat històricament amb diverses advocacions 

que disposaven de capella i/o altar. L’administració la portaven a terme les 

juntes de massips i/o administradors-ores que s’encarregaven de cobrar les 

aportacions dels fidels adscrits a cada una d’aquestes entitats que prenien el 

nom de confraria, associació o administració.  

 

Aquestes entitats de solidaritat i de devoció voluntàries exercien funcions 

religioses, assistencials i festives. Van ser eines d’integració social molt 

eficaces, algunes com la Confraria del Roser de Begues (1580), l’Administració 

de la Capella de Santa Eulàlia (1728), l’Apostolat de l’Oració (1895) i la 

Confraria de l’Immaculat cor de Maria (1865), comptaven amb participació 

femenina. Altres estaven formades exclusivament per població estrangera com 

la Confraria de Sant Sebastià, composta exclusivament per occitans des de 

1598 a 166282. Durant els segles que existeix la parròquia de Begues 

comptabilitzem unes dotze associacions d’aquest tipus més o menys 

especialitzades i duradores en el temps. Les més antigues són les confraries 

del Roser, Sant Bàrbara i Sant Llúcia, Sant Sebastià, Mare de Déu dels Dolors i 

del Sant Crist, Sant Antoni i l’Administració de Santa Eulàlia. 

 

                                                                                                                                                                          
01.01.1761, 18.07.1761, 18.07.1762, 21.01.1766, 13.04.1766, 14.02.1776, 06.02.1773, 
06.02.1774, 19.03.1775, 17.03.1776, 01.03.1777, 21.03.1779, 22.04.1781, 01.04.1782, 
01.04.1783, 02.02.1784 i el període que va de 1785 a 1866. 
82

 MATA I VENTURA, Víctor (2015): “La immigració occitana a Begues a cavall dels segles XVI 
i XVII. Economia i integració”, a VIII Trobada de Centres d’estudis i Estudiosos d’Eramprunyà, 
Begues, 14 de novembre de 2015. centredestudis.entitats.gavaciutat.cat/documents/VIII-
trobada/ 
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Capella de Santa Eulàlia, ubicada dalt del puig Santa Eulàlia, completament lliure de vegetació 

arbòria. (1917-1918, CEB). 
 

La majoria d’entitats formaven llibres de matrícula dels seus membres i 

registres comptables destinats a controlar les quotes d’associats i 

l’administració econòmica de l’altar o capella de l’advocació que veneraven. La 

informació que conté aquesta documentació indica la filiació dels associats i les 

quantitats dineràries i en espècie que gestionaven. Els llibres de comptes 

reflecteixen les despeses que ocasionava el manteniment de la capella i altar 

de cada advocació. Els comptes, fins el segle XVIII, es lliuraven al rector, batlle 

i jurats, i a partir del segle XIX al rector.  

 

El col·lectiu conegut com Administració de la Capella de Santa Eulàlia el podem 

definir com una organització devocional integrada per dones que administraven 

els diners i tenien cura del material necessari per dir missa: atuells de l’altar, 

retaule de la santa, casulles, cera, llànties de ferro, caixes per guardar els 

sants, espelmes, encens, cordes de les campana, caixa dels sants olis, ciris, 

atxes dels altars, etc. Les administradores de la capella de Santa Eulàlia 

s’organitzaven en torns anuals. Cada any després de l’ofici de la festa de Santa 

Eulàlia s’escollia l’administradora per a l’any que ve. S’encarregaven de 

gestionar els comptes, registrar-los en el Llibre de la Administració de la 

Capella de Santa Eulària erigida en la present parròchia de Sant Christòphol de 
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Begas, bisbat de Barcelona. Començat en lo any 1755 essent rector de dita 

parròchia Rafael Masselís83 i presentar-los al rector, batlle i regidors. Els 

ingressos procedien bàsicament de les caritats que dipositaven els feligresos 

en el bací del captiri de Santa Eulàlia, el dia de la santa. Les administradores 

els ingressaven al compte comú de la parròquia. El rector en donava fe i 

disposava del dinerari per fer obres a la capella i organitzar el manteniment 

dels béns parroquials84.  

 

 

Fragment del Llibre de la administració de la capella de Santa Eulàlia erigida en la present 

parròquia de Sant Christòphol de Begas (…). Comensat en lo any 1755 essent rector de dita 

parròchia Rafael Masselís. Compte d’ingressos i despeses lliurat per l’administradora Maria 

Sadurní, corresponent a l’any 1757 (1755-1865, AHPB). 
 

La major part d’ingressos, en espècie i amb monetari, els obtenien el 12 de 

febrer, dia de Santa Eulàlia. A més de la capta, aplegaven blat, ous i pa de 

morts entre els devots de la santa Eulàlia que servien per convidar als 

assistents després de l’ofici religiós85. La documentació de començament del 

segle XX cita aquestes menges amb el nom de Coques de Santa Eulàlia que 

segurament tenen l’origen en la festa patronal, coneguda des de 1602. Avui 

                                                           
83

 AHPB, Fons Parroquial, A05.01. Administració comptable: UC 2723, 03.04.1755-03.01.1865. 
84

 AHPB, Fons Parroquial, A05.01. Administració comptable: UC 2723: vegeu l’epígraf de juliol 
de 1768: quatre lliuras, quatre sous, tres diners que es dipositan a l’arxiu commú per obres de 
dita capella, vuy juriol 1768. 
85

 Tenim notícia que el 27 de desembre de 1577 es va vendre pa de les ànimes o pa de morts a 
Santa Eulàlia, per tres sous i mig. AHPB, Fons Parroquial, A05.03.02. Fundacions de misses i 
aniversaris: UC 2847: d. 11. El pa de les ànimes del porgatori era una de les formes d’obtenir 
ingressos per a la parròquia, junt amb el diner compant procedent de la capta, misses, cants i 
altres caritats.  
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dia, és costum menjar-les el dia de la santa i altres de semblants per la festa 

del Most.  

 

Malgrat que no existeixen més llibres de l’Administració de la Capella de Santa 

Eulàlia. Des de 1922 la consueta de la parròquia que redacta el rector informa 

de la recaptació, de les despeses i la custòdia del temple. El Tallaret, sobrenom 

d’un veí de la zona, cuidava de la capella i custodiava la clau, a la pràctica 

exercia de sagristà de la capella. Fins les darreres dècades del segle XX 

aquesta responsabilitat passava de pares a fills de la mateixa família. En la 

mateixa crònica el rector cita una administradora de la capella. Sembla ser que 

ambdós càrrecs, el de sagristà i el d’administradora estaven en decadència o 

fora de control del rector, perquè en paraules d’aquest: ni l’administradora ni el 

Talleret pasan comptes a ningú86.  

 

El 1927 en la crònica que redacta cada any el rector el dia de Santa Eulàlia, 

informa que una administradora de la capella que canvia anualment, ajuda a 

l’ofici de Santa Eulàlia. A continuació es torna a queixar que el Talleret i 

l’administradora no passen comptes a la parròquia. Tot seguit, manifesta que 

les administradores s’han tornat paganes, extrem que cal revertir. Finalment 

beneix les coques, fa el sermonet i paga el servei dels nens que canten. Aquell 

mateix dia es procedeix a nomenar l’administradora de l’any que ve87.   

 

El 12 de febrer de 1929 se celebra com cada any la festa de Santa Eulàlia, dia 

en que s’elegeix l’administradora de torn. El 20 d’octubre d’aquell any es fa la 

festa de la collita o del Most i com era costum dels darrers anys, la senyora 

Monteys interpreta unes peces amb piano, també canten un cor de noies i es fa 

la capta corresponent88. La tradició mana celebrar la festa del Most la tercera 

semana d’octubre, es fa un ofici d’acció de gràcies per la collita de raïm anual. 

Es fa missa cantada i es beneeixen coques per menjar després de l’ofici. Fins 

fa pocs anys a Can Sadurní s’hi celebrava un àpat que organitzaven els 

                                                           
86

 AHPB, Fons Parroquial, A02.01. Costum litúrgic: UC 10, 02.02.1923, p, 15, 
87

 AHPB, Fons Parroquial, A02.01. Costum litúrgic: UC 10, 12.02.1927, p. 46-47 
88

 AHPB, Fons Parroquial, A02.01. Costum litúrgic: UC 10, 12.02.1927, p. 86. 
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detentors del mas com a patrocinadors de Santa Eulàlia89. Els veïns de Santa 

Eulàlia també ho celebraven. 

 

El 1933 el càrrec d’administradora de la capella recau en Teresa Socias, 

esposa de Sadurní Vendrell de Can Sadurní90. Els següents anys fins el 12 de 

febrer de 1936, pocs mesos abans del cop d’estat del general Franco, se 

segueixen celebrant les tradicionals festes i es relleva l’administradora 

responsable de l’Administració de la Capella de Santa Eulàlia91. A partir de 

1964 fins 1971, la consueta parroquial torna a documentar les dues diades 

festives a Santa Eulàlia i el nomenament successiu d’administradores92. Avui 

dia la tradició és ben viva i periòdicament van entrant torns d’administradores 

que tenen cura de la capella i la santa, de la gestió de les menges, etc. 

 

També coneixem altres usos de la capella relacionats amb la devoció a Santa 

Eulàlia. En temps de sequera, s’organitzaven col·lectes per sufragar lletanies 

per demanar pluja i anar en processó amb sant Antoni fins la capella de Santa 

Eulàlia. Allí es deixava la imatge del sant i es traslladava la de Santa Eulàlia a 

l’altar de Sant Antoni de l’església vella. Amb la millora de la sequera es 

tornaven les imatges als seus santuaris originals93. La devoció a Santa Eulàlia 

molt extesa a Begues empenyia als moribunds a fer deixes a favor de la capella 

de Santa Eulàlia i a fundar misses en record de l’ànima del difunt94.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
89

 Aquesta tradició està documentada el segle XVIII. La consueta de Begues estableix que 
després de la festa de Santa Eulàlia es convidava a dinar a les administradores. AHPB, Fons 
Parroquial, A02.01. Costum litúrgic: UC 9, 1763, d. 16. 
90

 AHPB, Fons Parroquial, A02.01. Costum litúrgic: UC 10, 12.02.1933, p. 166. 
91

 AHPB, Fons Parroquial, A02.01. Costum litúrgic: UC 10, 12.02.1936, p. 122. 
92

 AHPB, Fons Parroquial, A02.01. Costum litúrgic: UC 12, 1964-1971, d. 3-110. 
93

 AHPB, Fons Parroquial, A02.01. Costum litúrgic: UC 9, [1804-1817]. Vegeu també SOLANS, 
Conxita; BONDIA, M. Rosa (2001), Begues, Cossetània Edicions, Valls, p. 82-83. 
94

 Vegeu exemples de testaments a la pàgina 22 d’aquest treball. 
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9. Síntesi cronològica de la capella 
 

5 d’octubre de 1358: primera referència toponímica de l’alou de Santa Eulàlia. 

18 d’agost de 1366: referència toponímica del puig de Santa Eulàlia. 

1458: la capella de Santa Eulàlia surt directament esmentada en un establiment 

emfitèutic. 

1522 i 1552: Visites diocesanes que testimonien l’origen eremític de la capella i 

l’existència d’un  benefici eclesiàstic. 

1540: Almenys des d’aquesta data existeix una fundació pietosa (benefici) a 

favor de la capella de Santa Eulàlia. 

1576: Identificació de la casa de la capella de Santa Eulàlia que llogaven els 

jurats de Begues. 

20 de maig de 1582: Primera notícia dels administradors/ores de la capella de 

Santa Eulàlia. 

1602: Identificació de la primera administradora de Santa Eulàlia.  

1602: Primera menció de la celebració de la festa patronal de Santa Eulàlia a 

Begues. 

1616: Rajola datada de la coberta. 

14 de gener del 1618: El bisbat de Barcelona, atorga llicència per reedificar i 

ampliar la capella de Santa Eulàlia.  

8 de març de 1635: Reparacions de la coberta. 

6 d’abril de 1637: Restauració del retaule de l’altar de Santa Eulàlia. 

14 de febrer de 1638: Nous cortinatges per cobrir el retaule de l’altar. 

10 de desembre de 1649: Nova taula per al retaule de Santa Eulàlia i obertura 

d’una porta al campanar per sortir a la teulada. 

1755: Les administradores de la capella de Santa Eulàlia constitueixen un llibre 

d’ingressos i despeses per passar comptes al rector. 
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1770: Obres generals de reparació es “renova enterament “ a la capella de 

Santa Eulàlia i rajola datada de la teulada. 

1818: La documentació deixa de citar com a pública la capella de Santa Eulàlia. 

1832: Reparació “reedificació” de l’edifici de la capella i restauració del retaule. 

1859: Renovació dels pal·lis de la capella. 

1866: Es repinta l’altar de Santa Eulàlia. 

1873: Renovació de les vidrieres de la capella. 

1887 - 1891: Diverses visites pastorals alerten de la necessitat de fer 

reparacions a l’edifici. 

1898: Restauració del retaule i possibles obres de restauració del temple. 

1920: El rector defineix la capella de Santa Eulàlia com oratori d’ús públic, de 

propietat privada que en te cura el propietari.  

1931: El rector torna a definir la capella de Santa Eulàlia com a temple de 

propietat privada.  

Juliol de 1936: La capella se salva del saqueig dels milicians gràcies a l’acció 

dels veïns. 

1964: La consueta parroquial torna a documentar les dues diades festives a 

Santa Eulàlia i el nomenament successiu d’administradores. 

1975: Redacció del pla parcial del sector Santa Eulàlia. 

1976: La societat propietària (Can Sadurní) es reserva la propietat de la 

capella. 

1983 - 1997: Realització del pla d’urbanització del sector Santa Eulàlia. 

2014: Contracte de cessió de la capella de Santa Eulàlia a favor de 

l’Ajuntament de Begues. 
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10. Documentació i informació consultada 

Arxius eclesiàstics 

 

Arxiu Diocesà de Barcelona 
 

Visites pastorals 

Vol 3, p.   361: 1325 

Vol 5, p.   125: 1342 

Vol 5. p.   125: 1344 

Vol 8, p.   133: 1382             

Vol 10, p. 203: 1404 

Vol 11, p. 144: 1414 

Vol 14, p. 305, 1421 

Vol 15, p. 133: 1425 

Vol 16, p. 449: 1447 

Vol 19, p. 299: 1446 

Vol 21, p. 91:   1484 

Vol 22, p. 113: 1492 

Vol 27, p. 22bis (132): 1504 

Vol 29, p. 4bis: 1508 

Vol 32, p. 73:    1511 

Vol 34, p. 111:  1522 

Vol 34, p. 240:  1552 

Vol 40, p. 169:  1555 

Vol 40, p. 298:  1562 

Vol 42, p. 153bis: 1568 

Vol 42, p.  66bis: 1569 

Vol 44, p. 188:  1584 

Vol 44, p. 211:  1581 

Vol 45, p. 45:    1578 

Vol 46, p. 11bis: 1584 

Vol 48, p. 92:    1586 

Vol 49, p. 76:    1588 

Vol 50, p. 27:    1590 
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Vol 50, p. 179:   1591 

Vol 50, p. 346:   1592 

Vol 51, p. 18:     1593 

Vol 51, p. 195:   1594 

Vol 51, p. 318:   1595 

Vol 51, p. 477:   1596 

Vol 51, p. 601,   1597 

Vol 58, p. 713:   1600 

Vol 58a, p. 50:   1601 

Vol 58a, p. 110bis: 1602 

Vol 58a, p. 106: 1605 

Vol 62, p. 127:   1606 

Vol 63, p. 215:   1607 

Vol 63, p. 93:     1607 

Vol 64, p. 205:   1608 

Vol 64, p. 304:   1611 

Vol 64, p. 420:   1612 

Vol 64, p. 532:   1615 

Vol 64, p. 707:   1637 

Vol 64, p. 812:   1628 

Vol 71, p. 181:   1635 

Vol 72, p. 6:       1662 

Vol 72, p. 34:     1676 

Vol 72, p. 83:     1683 

Vol 72, p. 160:   1684 

Vol 72, p. 226:   1682 

Vol 74, p. 400, 403: 1726 

Vol 76, p. 180:   1735 

Vol 77, p. 373:   1740 

Vol 79, p. 115:   1743 

Vol 82, p. 182:   1758 

Vol 87, p. 67:     1778 

Vol 88, p. 149:   1787 

Vol 89, p. 282:   1818 
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Vol 90, p. 81:     1852 

Vol 91, p. 24bis: 1851 

Vol 93, p. 223:   1885 

Vol 95, p. 223:   1887 

Vol 98, p. 98:     1891 

 

Elenchus 

 

Gratiarum, 

Vol 1: 1363-1686 

26.01.1363-11.10. 1365 

01.07.1411-29.10.1412 

1514-1568 

02.04.1575-11.07.1578 

 

Communium 

05.10.1334-06.10.1336 

09.03.1344-13.12.1345 

28.08.1361-26.01.1363 

05.07.1364-17.09.1365 

04.05.1604-27.02.1609 

05.05.1662-16.12.1666 

 

Documentació de la parròquia de Sant Cristòfol de Begues 

Caixa amb documents de Begues: XVIII-XX. Número 310. 

 

Arxiu de la Catedral de Barcelona 

- Servei de referència de documentació textual. 

- BATLLE I GALLART, Carme; BAUCELLS I REIG, Josep i altres (2006): 

Diplomatari de l’Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona, segle XI, 

Fundació Noguera, Vol I-V, 2006. 

- Consulta dels capbreus de la Pia Almonina 1346 i 1425-1438 

Arxiu Històric de la Parròquia de Begues 

Fons parroquial 

A01. Òrgans rectors i de govern  
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A02.           Culte i devoció 

A02.01.      Costum litùrgic beguetà 

A02.02.      Culte i pregària 

A02.03.      Religiositat popular 

A03.           Servei a la feligresia 

A03.01.03. Matrimonis  

A03.01.05. Compliment pasqual 

A03.02.      Cementiri 

A03.03.01. Testamentaria 

A03.03.02. Capítols matrimonials 

A03.03.03. Manuals notarials 

A03.03.04. Inventaris i encants 

A04.01.      Béns mobles i immobles 

A04.02.      Edificis i instal·lacions 

A04.03.01. Documentació provatòria i constitutiva de propietat 

A04.03.02. Modificació i transacció de patrimoni 

A04.04.      Arxiu 

A05.01.      Administració comptable 

A05.02.      Hisenda i fiscalitat  

A05.03.      Finançament 

A05.03.01. Censals i violaris 

A05.03.02. Fundació de causes pies, misses i aniversaris 

A06.01.      Marc legal 

A06.02.      Plets i litigis 

A06.03.      Concòrdies 

A07.02.      Relacions amb altres parròquies 

A07.03.      Relacions amb organismes oficials 

A07.04.      Relacions amb altres entitats 

 

Fons municipal 

B01.01.      Consell Municipal 

B01.02.       Serveis Jurídics 

B01.03.       Marc legal 

B02.01.       Patrimoni 
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B02.02.01.     Comptes 

B02.02.02.     Endeutament 

B02.02.03.     Rebuts de despeses 

B02.03.01.     Cadastre 

B02.03.02.     Talls generals i extraordinaris 

B02.03.04.     Exacció del delme exempt 

B02.03.05.     Butlles de la Santa Creuada 

B02.03.06.     Fiscalitat senyorial 

B06.01.          Estadístiques generals de població i censos 

 

Fons patrimonials 

Petit de la Clota, Petit de les Planes, Campamar de mas Alemany, Grau del 

Coll: 

C01.03.    Capítols matrimonials 

C01.04.    Procures 

C01.05.    Tutors i curadors 

C01.06.    Heretament 

C01.07.    Correspondència 

C01.08.    Testimoniatges 

C02.01.    Inventaris d’escriptures 

C02.02.    Fitacions 

C02.03.    Gestió del patrimoni 

C02.04.    Comptabilitat 

C02.05.    Crèdit i endeutament 

C03.01.    Plets i litigis 

C03.02.    Sentències 

C03.03.    Despeses judicials 

C03.04.    Concòrdies 

C04.         Càrrecs de l’administració civil 

C05.       Activitat comercial 

 

Arxiu Parroquial de Sant Climent de Llobregat 
 

Servei de referència documental de la capella de Santa Eulàlia de Begues.  

-   Llibre d’Actes i Establiments de Sant Climent, 1458-1461. 
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Arxius municipals i nacionals 
 

Arxiu Municipal de Begues 
 

-    Servei de referència documental, administratiu i d’imatges de la capella de  

     Santa Eulàlia de Begues. 

-    Llibres d’actes segle XIX-XX. 

-    Correspondència XIX-XX. 

-    Ajuntament de Begues (2014): Memòria valorada. Obres de reparació  

     d’urgència a l’ermita de Santa Eulàlia, Begues.  

-    Ajuntament de Begues (2014): Conveni de cessió de l’ermita de Santa    

     Eulàlia a favor de l’ajuntament de Begues. 

 

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 

Fons Mossen Josep Mas: Notes històriques del bisbat de Barcelona B227-VI, 

Begues. p. 177 

 

Arxiu Corona d’Aragó 

Cartulari de Sant Cugat 

-   MAS, Josep (1910): Notes històriques del bisbat de Barcelona. Conté taula    

    del Cartulari. 

-   Índex de PERE Roca i Garriga (1981): Índex toponímic del cartulari de Sant  

    Cugat del Vallès, Museu de Sabadell, Sabadell. Dades sobre Begues, p.  

    136: 981, p. 561 (1043), p. 99 (972). 

 

Arxius patrimonials de masia i nobiliaris 

Fons patrimonial Can Sadurní (Begues) 

Família Vendrell i Socies 

01.01. Baptisme i defunció 

01.02. Matrimoni 

01.03. Tutoria i curadoria 

01.04. Testamentaria i herencia 

01.07. Correspondència 

02.01 Fitacions i valoracions 
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08. Documentació Aliena: Fragment d'un capbreu de la baronia d'Eramprunyà 

(XIV), Capbreu de Castelldefels, Gavà, Sant Climent iBegues (XV), Llevador de 

les rendes de l'Hospital d'Olesa de Cervelló (XVI). 

 

02.02.01. Documentació provatòria i constitutiva de propietat 

02.02.02. Modificació i transacció de patrimoni 

02.03. Comptabilitat 

02.04. Crèdit i endeutament 

02.05. Hisenda i fiscalitat 

02.07. Poders de representació 

03.01. Litigis i resolucions judicials 

03.02. Concòrdies i pactes 

03.03. Despeses judicials i jurídiques 

04. Activitat commercial 

05. Càrrecs de l'administració civil 

 

Família Vendrell i Gilí 

Capbreu de la baronia de 1391-1394 

Pergamins segles XV-XVII 

 

Fons patrimonial Can Térmens (Begues) 

01.01. Baptisme i defunció 

01.02. Matrimoni 

01.03. Tutoria i curadoria 

01.04. Herència 

02.01. Fitacions i valoracions 

02.02.01. Documentació provatòria i constitutiva de propietat 

02.02.02. Modificació i transacció de patrimoni 

02.03. Comptabilitat 

02.04. Crèdit i endeutament 

02.05. Hisenda i fiscalitat 

03.01. Litigis i resolucions judicials 

03.02. Concòrdies i pactes 

04. Activitat comercial 
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Fons patrimonial Mas Ferrer (Begues) 

01.01. Baptisme i defunció 

01.02. Procures 

01.03. Matrimoni 

01.04. Testamentaria i heretament 

01.05. Tutors i curadors 

02.01. Gestió del patrimoni 

02.02. Comptabilitat 

03.01. Plets i litigis 

03.02. Despeses jurídiques 

04.    Administració civil i militar 

 

Fons patrimonial La Tenda (Begues) 

01.02. Defunció 

01.03. Testamentaria i heretament 

02.01. Fitacions 

02.02. Gestió del patrimoni 

03.  Activitat comercial 

 

Fons patrimonial de Mas Roig (Begues) 

01.01. Baptisme i defunció 

01.02. Matrimoni 

01.03. Tutoria i curadoria 

01.04. Documents personals i familiars 

02.01. Fitacions i valoracions 

02.02. Explotació dels drets patrimonials 

02.03. Comptabilitat 

02.04. Crèdit i endeutament 

02.05. Hisenda i fiscalitat 

02.06. Serveis i  instal·lacions 

03.01. Plets i litigis 

03.02. Despeses jurídiques i  judicials 

04.      Càrrecs de l'administració civil 
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Fons patrimonial de Can Jepet (Begues) 

01.02.  Matrimoni 

02.02. Explotació dels drets patrimonials 

02.04. Crèdit i endeutament 

02.05. Hisenda i fiscalitat 

 

Arxiu Baronia d’Eramprunyà 

-   Fons família Girona 

    Documentació constitutiva, patrimonial, económico financera i fiscal. 
 

-   Fons Foixà 

    Documentació constitutiva, patrimonial, económico financera i fiscal. 

 

Arxius i fons d’imatges 

Arxiu Mas 

Servei de referència d’imatges de la capella de Santa Eulàlia de Begues. 

 

Arxiu d’imatges d’ISCAL 

Servei de referència d’imatges de la capella de Santa Eulàlia de Begues. 

 

Arxiu Gavin 

Servei de referència d’imatges de la capella de Santa Eulàlia de Begues. 

 

Arxiu del Centre Excursionista de Catalunya 

Servei de referència d’imatges de la capella de Santa Eulàlia de Begues. 

 

Arxiu Nacional de Catalunya 

Servei de referència d’imatges i fons textuals de la capella de Santa Eulàlia de 

Begues. 

 

Arxiu Zerkowitz 

Servei de referència d’imatges de la capella de Santa Eulàlia de Begues. 

 

Biblioteca de Catalunya 

Fons Salvany  

Servei de referència d’imatges de la capella de Santa Eulàlia de Begues. 
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Institut Cartogràfic i Geodèsic de Catalunya 

Fons Cuyàs 

Servei de referència d’imatges de la capella de Santa Eulàlia de Begues. 

 

Institut d’Estudis Fotogràfics 

Servei de referència d’imatges de la capella de Santa Eulàlia de Begues. 

 

Centre d’Estudis Beguetans 

Servei de referència: documentació textual, fons d’imatges, cartografia, 

bibliografia. 

 

Consultes i història oral 

 

Jordi Guasch i Paucirerol 

-    Memòria històrica segle XX. 

-    Imatges de la capella de Santa Eulàlia de Begues. 

 

Vicente Medina Vicioso 

Consulta historiogràfica sobre la capella de Santa Eulàlia. 

 

Família Vendrell - Masip de Can Sadurní 

Consulta de fets i dades sobre la capella de Santa Eulàlia. 

 

Xavier Parellada i Viladoms 

Consulta de dades sobre la capella de Santa Eulàlia. 

Elicínia Fierro i Milà 

Consulta, comparació i avaluació de dades extretes de l’excavació en  

relació amb la recerca documental i històrica. Imatges realitzades 

durant l’excavació. 
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11. Recull d’imatges de la capella de Santa Eulàlia de Begues 

 

 

1. (1917-1918, CEB). 
 

 

2. (2014, WiC). 
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3. (1918-1919, CEB). 

 

 

4. Paret sud de l’interior de la capella de Santa Eulàlia (2016, CEB). 
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5. (1929-1930, CEB). 

 

 

6. El turó de la dreta del primer terme és el puig de Santa Eulàlia1(1970?-80, CEB). 
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7. Exterior i interior de la capella de Santa Eulàlia (1984, Arxiu Gavin). 

 

 

8. Excavació a la capella de Santa Eulàlia (2015, EFM). 
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9. (2016, CEB). 

 

 

10. (2016, CEB). 
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11. Part superior del retaule de la capella de Santa Eulàlia (2015, EFM). 

 

 

12. Rajola de la coberta de la capella de Santa Eulàlia (2015, EFM). 
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13. Rajoles de la coberta de la capella de Santa Eulàlia (2015, EFM). 

 

 

     14. (1955-1958, CEB). 
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                                  15. (1975, ICGC). 

 

 

16. Cal Ritu Xic (1954, CEB). 
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SPAL: Servei de Patrimoni Arquitectònic Local 
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