
Ermita de la  Senyora de l´Antiga (c/ Antiga,9)                                                                                     estimem.ermites@blanes.cat       A. E. E. B. 
 bibliografia:  AMBL- POUM08- AEEB09- imatges: aeeb-atc08                                     carrer  nou ,22- Rectoria,    17300 Blanes.    - G55034128- 

mailto:estimem.ermites@blanes.cat


Ermita de la  Senyora de l´Antiga (c/ Antiga,9)                                                                                     estimem.ermites@blanes.cat       A. E. E. B. 
 bibliografia:  AMBL- POUM08- AEEB09- imatges: aeeb-atc08                                     carrer  nou ,22- Rectoria,    17300 Blanes.    - G55034128- 

Aquesta capella la trobem esmentada en diversos documents del segie XV de la serie de llicéncies de  Diocesá. El primer es de 1441  es diu que va ser construïda 
a l'horta del terme del castell de Palafolls per la comtessa de Módica, Violant de Cabrera. Cal remarcar que la capella va formar part del terme municipal de 
Palafolls fins a l'any 1603. La incorporació a Blanes va quedar confirmada, després, per la Reial Audiencia del 28 de febrer de 1605.
En els seus inicis era coneguda com a Nostra Senyora del Port, dels Socors o de la Riera. A fináls del segle XVI (1590) ja en deien Nostra senyora Antiga o Santa 
Maria Antiga. Amb tot, encara hem trobat una altra denominado: a principí del segle XVIII la trobem esmentada com a Santa Maria extramurs,donç esta situada 
devant del un dels accesos de la muralla de la població i separada per l´actual riera, avui coberta.
Sabem que hi havia una imatge de Sant Elm i que l´altar major eslava presidit per una talla de la Verge María. Al seu costal hi havia Sant Narcís i Sant Pau,i 
l ´esquerra un petit altar amb la Verge dels Desemparáts i una imatge de Sant Francesc. 
També hi havia un altar dedicat al Sant Crist al costat d'una talla de Sant Josep. 
Aquesta profusió d'altars i d'imatges denota una devoció profunda envers la capella de I'Antiga per part dels vilatans. L'any 1854,a les dependéncies on anys enrera 
hi podía haver existit un convent, s'hi van instal.lar les monges Filles de Maria. El capella de l'Antiga ensenyava música i gramática als infants de Blanes.
L'any 1936 va ser destruïda i els veïns la varen reconstruir acabada la guerra civil.
L'actual nau es una planta rectangular de 16,70 rn de llarg per 4,70 m d'ample, arnb una alçada total interior de 6,13 m. La coberta está formada per una volta de 
canó. Actualmen té una escultura de la Mare de Déu de l'escultor blanenc Jaume Coll. L'Antiga es un dels temples on cada diumenge i dies festius s'hi celebra 
missa. Els veïns de Sa Massaneda, celebran la seva festivitat el 13 de juny, feste del barri.
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