Santuari de la Mare de Déu de Foix

CONTACTE
genissans@yahoo.es

RESPONSABLES
Mn. Genís Sans i Martínez - DP Adscrit i Responsable del
Santuari

93 890 43 46 – 697 36 15 39
Camí del Santuari de Foix, 08737
...Torrelles de Foix, Barcelona

COM S’HI ARRIBA
COM S’HI ARRIBA
Des de Barcelona:
Agafar l’autopista AP7 direcció
Vilafranca del Penedès, sortida 28
Agafar la BP-2121 direcció
Sant Martí Sarroca
Seguir per la BV-2122 direcció Torrelles
de Foix, passat el poble, agafar a la
dreta el camí del Santuari, 900 m.

HORARIS
Obert el primer diumenge de
cada mes, de 10h a 13h.

Mn. Xavier Aymerich i Miñarro – rector, Vilafranca del
Penedès

FESTA PATRONAL I ALTRES CELEBRACIONS
- Cada Dilluns de Pasqua té lloc l’Aplec de Foix : missa al
Santuari i veneració de la imatge de la Mare de Déu de Foix .
També, altres actes festius i culturals i una paella popular.
- El 8 de setembre, naixement de la Verge Maria
(marededéus trobades), se celebra la festa patronal: a les
18h hi ha una conferència i a les 19h la missa.
- Missa del Gall a les 12 de la nit.
Actes culturals i lúdics:
- Foix a la fresca (juliol)
- Cimera del Xarel·lo (juny o juliol)

HISTÒRIA
El Santuari de la Mare de Déu de Foix o Santa Maria de
Foix fou parròquia de l'antic poble de Foix, a l'actual
municipi de Torrelles de Foix, Alt Penedès. S'alça a 661 m,
damunt d'un abrupte espadat, a la dreta del riu Foix. És
situada a prop del Castell de Foix, del qual queden min ses
restes, esmentat ja el 1067 .
El castell de Foix tenia una església dedicada a santa
Maria. Dos documents corroboren la seva existència en
època molt avançada: el primer (any 607) menciona la seva
condició parroquial, mentre que el segon (730) fa esment
d’una restauració.
>>

El 1267 la documentació esmenta la llicència atorgada pel
bisbe de Barcelona Arnau de Gurb per a l’ampliació de
l’església o cambra imperial de Nostra Senyora. Cal pensar
que les successives obres de reedificació de l’església es
van estendre durant tot el segle XIII i van concloure als
començaments del XIV. El 21 de desembre del 1330 (o de
1320) el temple va ser consagrat, en nom del bisbe de
Barcelona, per Pere, monjo del monestir de Santes Creus i
bisbe de Santa Giusta (Sardenya), el qual consagra tres
altars dedicats a santa Maria, sant Miquel i sant Macari.
Entre els segles XVI i XVII el temple va ser ampliat. El 1892
hi morí violentament el darrer rector mossèn Pallerols;
aleshores la parròquia es va traslladar al barri de El Terme
i el temple restà co nvertit en santuari de la Mare de Déu
de Foix. Durant molt de temps l'església va restar
abandonada i en ruïna, un grup de veïns del municipi de
Torrelles de Foix en va començar les obres de restauració,
acabades el 1987 pel Servei de Catalogació i Conserv ació
de Monuments de la Diputació de Barcelona.
El temple consagrat el 1320 o 1330 disposava de l’actual
capçalera poligonal coberta amb una volta nervada i dotat
d’un nou accés al mur sud que reemplaça l’anterior.
Posteriorment, es van afegir sengles cape lles al mur
septentrional, un pòrtic al meridional, una espadanya
sobre la façana occidental i una sagristia. D’aquesta
manera, de l’edifici romànic només es conserva la nau,
amb volta de canó apuntat recolzada sobre arcs formers,
també apuntats. Als murs laterals hi ha quatre arcs
formers actualment tapiats, els quals reforcen l’estructura.
Com hem vist, es tracta d’una construcció tardana que cal
datar vers el segle XIII i començaments del XIV.
A l’interior d’una de les capelles adossades al mur nord es
conserva una pica baptismal de pedra, d’estructura
troncocònica i base quadrada. Presenta una senzilla
decoració amb tres motllures que recorren el perímetre de
la pica. La datació d’aquest tipus de peces és molt
imprecisa i abraça un ampli període que s’en tén des del
segle XI fins ben entrat el XIII.
La imatge de la Mare de Déu de Foix, va ser destruïda el
1936, era una talla de fusta bruna de tradició romànica, de
gran veneració i sentida com a patrona del Penedès, la
imatge actual és una còpia de l’anti ga.

