
BONASTRE 

 

El nucli antic de Bonastre 
El poble de Bonastre està documentat des del segle XI i se sap que 
va pertànyer durant segles al monestir de Sant Cugat. El seu 
creixement es produeix sobretot durant els segles XVIII i XIX. El 
1718 té censats 174 habitants, que el 1830 ja són 587 i el 1860, 918. 
Això fa que moltes de les cases i carrers antics del nucli urbà 
pertanyin a aquest segles o en conservin vestigis, com els portals 
adovellats o les finestres de llinda. 
 

Església de Santa Magdalena 
Edifici construït entre 1833 i 1850 imitant models d'època barroca. Té 
una nau coberta amb volta de canó amb llunetes, creuer, cimbori, 
capelles laterals intercomunicades i un campanar vuitavat de quatre 
trams cobert amb cúpula. El portal és de tipus renaixentista. El temple 
va ser restaurat per l'arquitecte modernista Josep M. Jujol el 1941-45. 
Obra seva són el baptisteri i el Sagrari. (Plaça de l’Esglèsia) 
 

Cal Ferrer 
És la casa més antiga del poble i se la coneix també com la Casa del 
Delme, ja que era el lloc on es cobraven els delmes destinats al monestir 
de Sant Cugat. Conserva el portal adovellat de punt rodó, la cantonera 
amb carreus ben escairats i diverses finestres amb llinda, ampit i 
brancals de pedra. D'entre elles en destaquen dues de geminades, de 
tradició gòtica. (La placeta) 

Cal Fontanilles 
Interessant edifici la façana del qual, en angle recte, dóna a la plaça 
Major. Es caracteritza pels seus magnífics esgrafiats, datats el 1853, a 
base de garlandes, sanefes i columnes clàssiques, amb una curiosa 
escena de caça a la part baixa, i els escuts de Catalunya i de Bonastre. 
El portal és d'arc escarser. El pis principal s'obre amb balcons 
emmarcats de pedra, igual que les finestres quadrades del pis superior. (Plaça Major) 
 
 


