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MONESTIRS DE COLLSEROLA

També conegut com Sant Joan de Salern. L’any 1229 el rector de la parròquia de Sant
Just Desvern va fer donació de la capella de Sant Joan del Coll a una comunitat de
donades que segurament ja s’hi havia establert anteriorment de manera espontània.
Com és habitual en aquest tipus de comunitats van quedar sota l’obediència del bisbe
que ho delegava en el rector de la parròquia. De manera anàloga al que acostumava a
passar en els monestirs tradicionals, la comunitat de Sant Joan de l’Erm es va beneficiar
de les donacions dels habitants de la contrada, el que permetia la seva subsistència, ja
sigui amb el cultiu de terres, cobrament de rendes o donacions directes. Cal esmentar
que en un lloc molt proper hi va haver una altra casa de donades, la de Valldonzella,
que el 1226 va adoptar la regla cistercenca i que no va ser fins el 1268 que es va
traslladar a Barcelona.

Santa Maria de Valldonzella

Conjunt d’edificacions format per l’església, la torre i la masia construïdes en diferents
èpoques, actualment abandonat. Annexa al mas es troba el que fou la capella d’un
important monestir de deodades datat del 1175 i que passà el 1226 a les benedictines
del Cister. Va ser l’origen del monestir femení de Valldonzella.
Se’n conserva l'absis rectangular amb finestra de doble esqueixada, seguit d’una nau
amb carreus ben escairats que denoten una construcció del segle XII, i una coberta amb
sostre pla i embigat, sostingut per arcs de mig punt, excepte l’oratori, que és cobert
amb volta.
Accés: Des de Vallvidrera o des de Santa Creu d’Olorda. Però el camí més senzill surt de
Sant Feliu de Llobregat, passa pel santuari de la Salut i segueix la riera de Santa Creu. A
cent metres de la torre del Bisbe o de Baix i a peu del torrent de Can Parellada, trobem
la torre de Dalt o de Santa Margarida.
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