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La Mare de Déu de la Font de la Salut està
situada en el carrer del mateix nom que era
l'antic camí d'anar a Lloret.
Documentada des del s.XIV deú l'advocació a
la font que existia a la zona.
Reconstruida l'any 1940, celebra la seva festa el
8 de setembre amb l'antiga tradició de posar
una gerra d'aigua beneida i anissos que els
devots adquireixen.
La talla conservada és barroca.

Hi ha molt poques referéncies históriques de l'epoca de la construcció de la capella. Hipotéticament podríem situar els
seus orígens entre el segle XIII i XIV, ja que s'ha trobat algún document de l'existencia d'un nucli de població que
formava un petit raval de cases humils, fora dels murs que envoltaven la vila, i que tenia aquesta capella com a lloc
de pregaria.El nom de l'advocació dedicat a la Mare de Déu de la Salut era molt usual en aquella época,ve originada
per l'existencia d'una font d'aigua abundant en el marge del camí més utilitzat a l'epoca com a entrada principal de la
vila. Per aquella gent humil i senzilla l'aigua era símbol de salut i gairebé un autèntic manà miraculós.
Probablement en agraïment a la Verge per aquest present s'hi va construir una capella, que es dedica en honor de la
Mare de Déu de la Salut.
L'any 1968, quan per raons sanítáries i urbanístiques va quedar suprimida la font.
La capella va conservar l'advocació de la Mare de Déu de la font de la Salut. Aquest nom però,ha quedat substituit pel
de Mare de Déu de la Salut. És una de les capelles situades dins el nucli de la vila que ha sofert més modificacions en
la seva estructura en el transcurs dels anys. La seva importància li venia per estar situada arran del camí que constituia
la única sortida de Blanes en direcció a Lloret de Mar.
Aquest fet motiva la modificado de la meitat de la seva superficie i quedà reduïda al seu estat actual.
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