
 

Es tracta d'un temple parroquial d'estil romànic dels segles XI i XII. L'esgésia de Sant Pere és de nau 

única coberta amb volta de canó i capçada per un absis trilobulat amb finestres de doble 

esqueixada. A la zona del creuer s'aixeca un campanar bastit amb una pedra calcària molt porosa 

que té forma de torre quadrada de tres pisos. L'últim pis d'aquest campanar va ser afegit durant la 

restauració de la dècada dels anys cinquanta del segle XX. 

La parròquia de Sant Pere d'Abrera és esmentada com a part integrant del terme del castell de 

Voltrera, l'any 1100 i més tard, un document del 1141 es refereix a l'església com a parròquia. 

Durant la Guerra Civil Espanyola l'església va ser cremada, però no va patir danys importants a 

l'estructura i a la dècada de 1950 es va fer la restauració. 

Les actuals campanes d’Abrera es van col·locar i beneir el març de 1960. La campana grossa, la que 

hi ha al primer pis, és la “Joana”, en homenatge al papa d’aquell moment, Joan XXIII. La campana 

mitjana, del segon pis, es diu “Gregòria”, en homenatge a l’arquebisbe Dr. Gregori Modrego 

Casaus, Bisbe de Barcelona. I al tercer pis hi conviuen dues campanes: n’hi ha una de ben especial, 

ja que l’antiga campana de l’ermita de Sant Ermengol (del 1612) va ser refosa en aquesta. Es diu 

“Teresa”, en homenatge a la persona que la va pagar, la senyora Teresa Verdaguer, vídua de 

Francesc Platón Sartí. I la darrera campana petita és la “Miraculosa”, dedicada a la Sagrada Família 

i datada del 1891. 

L’antic cementiri parroquial estava ubicat a la zona del davant del temple, on ara hi ha la plaça, i va 

estar actiu fins el 1888. I també hi ha la casa parroquial lloc on tradicionalment hi ha viscut el 

mossèn de la parròquia. Presenta una façana fruit de diverses remodelacions, tot i que conserva 

l'antic portal adovellat de mig punt i a la façana sud té un rellotge de sol fet de rajoles de ceràmica 

policromes amb xifres romanes que va ser restaurat l'any 1990. 

Ens adherim a la Setmana Europea de la Mobilitat i descobrim Abrera en bici! 


