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El seu emplaçament aprofita un recinte on encara s'hi dibuixa una muralla de pedres ciclópecs molt comu en les construccions ibèriques i que senyala clarament un lloc on
s'hi guardava alguna activitat humana, molt possiblement lligada amb l´antiga Blanda.Les seves característiques son les pròpies del románic, encara que en el transcurs del
temps ha sofert importants modificacions. Cal destacar la torre de guaita destinada a la vigilancia i la casa que en la seva època ocupava l´ermita. Els veritables orígens de
l´ermita son confusos, ja que no s'ha trobat documentació de la seva existencia fins a l'any 1622, quan apareix citada en un testimonial. Les corresponents visites pastorals
realitzades a la parroquia de Blanes per diferents bisbes a partir del del segle XIV, testifiquen l´antiguitat de l'ermita.Entre els anys 1696 i 1698, el bisbe de Girona Pontich,
fa la primera anotació, els diumenges i festes de precepte diguin missa o oficis en les capelles que es troben fora de la vila,per tant l´ermita ja existía com a recinte de culte.
Hi ha textos concrets que ens diuen que dintre la primera decuria del anys 1.400 era un recinte de molta devoció dels nostres avantpassats, com ho domostren
l´existéncia de diverses bútiles papals atorgant prerrogativas importants als fidels que veneraven a Sta. Bàrbara. De temps immemorials i des de la Creu de terme existent
a la muntanya de Sta Bárbara es feia la benedicció del terme de Blanes, organitzant-se una processó que sortia del Temple Parroquial es dirigía fins l´ermita, on s'hi
celebrava una gran festa religiosa i popular.De la importància de la devoció a la Santa en tenim mostra per l´existència de diverses edicions de Goigs, algunes d'elles molt
antiques.La imatge restaurada de la Santa,es de talla i de mig cos, d'una línia i expressió artística que satisfá al mes exigent. El seu color es bru fa resaltar la palma del martíri
entre els seus braços. L'artista Pons d´Escarpenter, ha deixat plasmada la seva sensibilitat.
La nau té planta rectangular de 12,30 m de llarg per 4,70 m d'ample,amb una alçada de 4.13 m i una coberta formada amb una volta de canó i un nau central.L´any 1980 els
blanecs restauren tot el conjunt de Santa Barbara per etapes, tota l'ermita, el teulat, els contraforts, els angles de les parets de pedra amb el seu admirable absis i els dos
arcs románics del seu interior, acabàts amb uns capitells ornamentáts magnífics. Com també la façana ha estat repicada i les parets exteriors i interiors de la Capella, fent
sortir tota la pedra que estava coberta de calç i ciment, així com els espiells, el rosetó i les dues finestretes frontats.La seva Torre-guaita fortificada, adossada a l'ermita
que altre temps feia de vigilancia a les escomeses i incursions de terra i mar de la nostra població, ha estat admirablament reformada i reconstruït el con de base, remolant
tota la torre exterior i interior i repicades les dues finestres orientades a llevant, una, de factura románica (segle XII) excel.lent i amb accés al primer pis per una escala de
cargol i una de fusta per pujar a l'era del torrero.La «Creu de Terme», s'ha construït sobre un substentacle de pedra picada amb un acabat molt discret,d'on arrenca la Creu
de ferro artísticament treballada, que enlaírada al cim del turó de la muntanya, té una algada de 6 metres des de la base i amb un pes de 300 quilos en total. Tota una
«Creu de Terme», que dignifica el promontori comunal de Santa Bárbara.
S'ha instal.lat llum eléctrica i aigua per la seva utilització, servei molt necessari per coronar la reconstrucció, ja que mancava aquesta servitud.
Actualrnent, cada any s'hi celebra la festivitat de la Santa, el primer diumenge de desembre, amb una missa i un popular aplec. Durant l'any s'hi duen a terme jornades de
meditació i relebracions propies dels dliferents grups parroquials de la vila.
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