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Aquesta ermita és de !es poques de Blanes en què podem posar la data exacta de la seva inauguració, concretament el día 3 de desembre de 1681, tal com consta en la 
inscripció gravada a la pedra de la llinda, a la porta d´entrada, que diu textualment:
En lo any 1681. A 3 de desembre lo senyors de la Almadrava de Calabona erigiren esta capella per a culte de Sant Francesc Xavier de la Compañía de jesús, com 
a patró de almadrava, y posa la primera pedra lo Rt Pa Francisco de Poch de la Compañía de Jesús, calificador del St Tribunal de la Inquisición de Cataluña. 
Examinador Sinidal  del  Bisbat de Barcelona.
Els  detalls més rellevants de la seva història giren a l'entorn de dos fets: un és l'aparició d'unes greus malalties a la població. L'altre és el conflicte entre la comunitat de 
frares caputxins del Convent de Blanes i els pescadors d'una modalitat de pesca molt peculiar en aquella època, l'almadrava. En el llibre de registre dels difunts de la 
Parròquia de Santa Maria de Blanes, en el mes de gener del 1637.s'hi pot llegir el següent: A la fi del mes de desembre de l´any 1636 hi va haver en esta vila unes grans 
malalties que duraren per espai de sis mesos, moris molta gent..., en el mateix registre, es fa constar que en el període comprès entre els anys 1674 -1697, hi apareix el 
següent text :Lo vot fet de la festa del gloriós pare Sant Francesc, per unes malalties o morts molt graves que hi bagué en la present vila en lo any 1637...
El segon fet va ser l'enfrontament entre els amos i els pescadors de l'almadrava que feinejaven a Cala Bona i la comunitat franciscana, en negar-se els amos a subministrar-
los el peix que normalment donaven a la comunitat com a conseqüència d'una mala temporada de pesca, de la qual feien responsables als frares per manca d'oracions.
Davant de la façana blanca de Sant Francesc hi ha un terra pavimentat amb rajoles, amb un banc de pedra adossat a la mateixa, que és un lloc ideal per a descansar i 
protegir-se del sol d’estiu. La capella és de petites dimensions, exactament fa uns 7 metres de llarg per uns 4 metres d’ample, amb una alçada que no arriba als 6 metres. 
Els gruixuts murs i un poderós contrafort contribueixen a mantenir dreta aquesta ermita marinera i mediterrània, un xic oblidada pels blanencs. Del seu interior destaquen 
unes fornícules a cada paret,un sostre amb bigues de fusta i tobes pintades de blau mari, uns espais que resten buits, sense imatge. 
Fins fa poc, la capella queda oberta al culte només el día 28 de juliol, amb motiu de la Festa Major i la celebració de l'Aplec de l'Amor.
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