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Les obres de restauració de l’ermita de Santa Maria de Montnegre van acabar a finals d’agost. A la imatge, la inauguració

L’edifici, datat de fa més de tres segles, va ser destruït a la Guerra Civil

Santa Maria de Montnegre 
estrena restauració amb 
ajut dels veïns

sant Celoni

yolanda Duque

En el seu frenètic camí cap 
a la voluntat del més fort, 
la Guerra Civil espanyola 
no només va arrasar milers 
i milers de vides, sinó que 
també va devastar una part 
important del nostre patri-
moni històric, i va esborrar 
gairebé per complet alguns 
dels testimonis del nostre 
passat. Aquest és el cas de 
l’ermita de Santa Maria del 
Montnegre, al cor del parc 
natural del Montnegre i el 
Corredor, al terme munici-
pal de Sant Celoni i a tocar 
ja amb Calella de la Costa. 
Ara, gràcies a les aportaci-
ons desinteressades dels 
veïns del municipi, l’ermita 
s’ha pogut restaurar i se li 
ha atorgat un aspecte que 
recorda força el de tres 
segles enrere.

El calellenc Francesc 
Vivas ha estat l’autèntica 
ànima de la reconstrucció 
de Santa Maria del Montne-
gre. Enginyer de professió, 
Vivas és el president de 
l’Associació d’Amics de 
Santa Maria del Montnegre. 
Després que arribés a les 
seves mans una postal de 

l’any 1923 en què apareixia 
l’ermita en el seu esplendor 
original, la idea de recupe-

rar l’edifici va començar a 
donar voltes pel seu cap i 
no ha parat fins a materia-

litzar-la. El passat mes de 
maig, en un acte simbòlic 
de col·locació de la primera 

pedra de la reconstrucció, 
Vivas va presentar el pro-
jecte, valorat en trenta-dos 
mil euros, i va demanar la 
col·laboració econòmica 
dels veïns per portar-lo a 
terme. En aquest acte, que 
va consistir en una missa 
oficiada pel rector de la par-
ròquia veïna de Sant Martí 
de Montnegre, Vivas va 
aconseguir entusiasmar els 
assistents i ja va recaptar 
tres-cents dotze euros per 
començar les obres.

LES OBRES S’HAN FET EN 
TEMpS RècORd

L’ermita ha recuperat 
la porta original, que es 
remunta a l’any 1888. Tam-
bé s’ha col·locat una teula-
da, diversos finestrals i una 
rèplica en pasta de fusta 
de la mare de Déu de Santa 
Maria del Montnegre. 

Les obres van comen-
çar la segona quinzena de 
juny i van acabar a finals 
d’agost, i van anar avançant 
a mesura que es recollien 
els diners. La implicació 
dels veïns ha estat tal que, 
fins i tot, alguns han ajudat 
fent tasques de paleta, a 
més d’aportar donatius en 
metàl·lic. Finalment, el 6 
de setembre passat, en un 
acte presidit per l’alcalde 
de Sant Celoni, Francesc 
Deulofeu, els impulsors de 
la remodelació i els veïns 
que hi han participat van 
presentar satisfets el nou 
aspecte de l’ermita de Santa 
Maria de Montnegre, un 
paratge emblemàtic gràci-
es també a l’enorme roure 
bicentenari que la flanque-
ja, catalogat com el més 
gran de Catalunya. 


