
Ermites de Lliçà 
d'Amunt

Sant Baldiri

Santa Justa

Sant Julià

En el camp de l'oci us proposem 
la  visita  a  alguns  dels  llocs 
d'interès  de  Lliçà  d'Amunt 
(Vallès Oriental), concretament 
us  suggerim  la  visita  de  les 
esglésies  i  de  les  ermites  que 
formen  part  del  patrimoni 
arquitèctonic  del  nostre 
municipi:  les  ermites  de  Sant 
Baldiri, Santa Justa i  l'església 
parroquial de Sant Julià.

Ermita de Sant Baldiri: 

Està  situada  prop  del  casc 
antic.  Apareix  citada  per 
primer cop el 1325. El 1935 la 
van  cremar  i,  al  cap  de  deu 
anys, la restauraren.

El dilluns de Pasqua s'hi celebra 
un  aplec.  També  s'hi  fan 
celebracions  de  diferent  tipus 
en altres jornades festives. 

El  1715  es  va  construir  la 
capella  i  el  retaule  de  forma 
rectangular amb doble teulada 
orientada a llevant.

La  paret  està  feta  de  pedra 
arrebossada.

L'any  1934  van  ser  restaurats 
els frescos per l'artista Nonell, 
gràcies  a  diverses  donacions  i 
ingressos.

Emita de Santa Justa:

Està situada a l'esquerra de la 
riera  del  Tenes,  i  prop  de  la 
carretera que va de Caldes de 
Montbui a Granollers.

Apareix referenciada el  1101 i 
des del  segle XII fa funcions de 
parròquia.  Va  ser  una  de  les 
més antigues de tot el voltant 
de la plana del Vallès. A causa 

del despoblament del municipi 
va  ser  suprimida  com  a 
parròquia el 1432.

El  1936  va  ser  cremada  i  al 
1975  se'n  va  iniciar  la 
reconstrucció, que va respectar 
la seva estructura inicial,  amb 
la colaboració de la Generalitat 
i altres institucions.

Finalment,  es  va  inaugurar  el 
14  de  novembre  de  1982.  És 
d'art romànic i  consta de dues 
fases diferenciades: la nau del 
segle  XI  i  la  segona  fase  que 
correspon  a  l'absis,  que  data 
del segle XII. El segle XVI es va 
reformar  la  façana  i  es  va 
construir  el  campanar  i  en  el 
segle XVIII s'edificà la capella. 

Església  parroquial  de Sant 
Julià:

S'esmenta  l'any  1014  i  va  ser 
integrada  l'any  1059  a  la 
Baronia de Montbui. 

És  bàsicament  d'art  romànic  i 
però  també  té  restes  pre-
romàniques i,  a la porta hi ha 
elements renaixentistes.

Un segle més tard es va ampliar 
pel  cantó  de  mig  dia  i  es  va 
desplaçar l'àbsis a llevant.

En l'ampliació es van aprofitar 
els elements antics i, al costa, 
s'hi va construir la sagristia. 

També  es  van  substituir  els 
pilars  que  separaven les  naus, 
per  unes  lleugeres  columnes 
que  oferien  menys  dificultats 
visuals,  en  aquesta  última 
reforma.
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