
 

REVISTA
ELI

ADRIÁN FLORES

CULTURA

Situada al punt més alt del
poble és una església
dꞌorigen romànic i gòtic
tardà, reformada al segle
XV (se li va afegir dues
naus laterals), XVI  (porta i
campanar) i finalment al
1946 quan es va allargar.
Actualment hi ha quatre
campanes, Baldíria i
Quitèria grans, Justa i
Rufina petites.

 

ESGLÉSIA
PARROQUIAL DE

SANT JULIÀ  

Número 144

ESGLÉSIES I ERMITES DE LLIÇÀ D'AMUNT



SANTA JUSTA I SANTA RUFINA

Santa Justa és una ermita
romànica al terme de Lliçà
dꞋAmunt, al Vallès Oriental,
inclosa a lꞌinventari del
Patrimoni Arquitectònic de
Catalunya. 
Edifici romànic de tipus
llombard dels s. XI-XII. El lloc
on es troba la capella és molt
antic i fou habitat ja en època
romana. Esmentada el 1072, es
troba documentació del 1101 i
del 1125.

Localització: 
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Situada al nord del municipi,
entre els termes de Caldes de

Montbui i Granollers



SANT ESTEVE DE PALAUDÀRIES

La parròquia de Sant
Esteve de Palaudàries
és a lꞌextrem occidental
del municipi de Lliçà
dꞋAmunt, a tocar de
Palau-solità i
Plegamans. La primera
referència a la vila de
Palaudàries apareix
documentada lꞌany 904
com a Palatio Aries.
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Localització: 

Situada a lꞌextrem de
ponent de Lliçà dꞋAmunt

https://ca.wikipedia.org/wiki/904


CAN COSCÓ I ERMITA DE SANT
VALERIÀ

De Sant Valerià hi ha 
 notícies explícites des del
segle XIII i fou en el XVI
quan es reedificà o potser
traslladà al lloc actual, dins
del recinte de la masia de
Can Coscó,  És inclosa en
lꞋInventari del Patrimoni
Arquitectònic de Catalunya
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Localització: 

 
Es troba al peu de

lꞌantic camí ramader
de Caldes, per la Creu

de Baduell.
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ERMITA DE SANT BALDIRI

 

Documentada des
del 1325 , va ser
cremada durant la
guerra civil i
restaurada al 1946.
És una senzilla
construcció dꞌuna
sola nau, de planta
rectangular.

Localització: 

Es troba al barri de Sant
Baldiri,prop de la

Sagrera
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