
CRONOLOGIA I TESTIfilONIS DE LES SANTES OULIANA I SE^PRONIANA 

Testimonis a Sant Cugat del Wallès 

1.089 Primera dada coneguda. Relíquies de les Santes són diposita
des en un altar del monestir de Sant Esteue de Banyoles. 
Consta el nom de les Santes a l'acta de consagració. 

1.099 Acta de consagració de l'altar de Santa DTaria del monestir 
de Sant Cugat, Hi consten també relíquies de les Santes. 

1.256 L'abat Pere de Torrella Fa constar en la visita pastoral que, 
en l'altar uell dedicat a Sant Cugat, s'hi troben les relí
quies de Sant Seuer, Sant Cugat i les de les Santes Duliana 
i Semproniana i encara les d'altres sants. 

Segles 
XIII-XI\y 

Es conserv/en v/aris llibres litúrgics amb oracions dedicades 
a les Santes. La data de la seua commemoració és el 26 de 3u_ 
liolalsegleXIU. 

1.489 Són retornades al monestir de Sant Cugat, entre d'altres, 
les relíquies de les Santes que havien estat dipositades a 
Barcelona durant la guerra civ/il catalana. 

1.628 Amb motiu del trasllat d'una part de les relíquies de Sant 
Cugat a la parròquia de Sant Cugat del Rec de Barcelona, 
consta que. a l'altar major s'hi guardaven les relíquies de 
les Santes. 

1.542 Segon retorn a Sant Cugat del Uallès de les relíquies de les 
Santes .des de Barcelona, acabada la Guerra de Sepa'ració de 
Catalunya (Guerra dels Segadors). 

Segle 
XUII En un llTbre Titúrgic conservat, la festa de commemoració é; 

el 27 de Ouliol. 

Testimonis a Pílataró 

1.667 Fra Ooan Gaspar ROIG i OALPl, frare de Girona, publica el 
llibre "Catalogo Paralipómeno da los Santos indígenas y adv£ 
nas del Principado de Cataluna y sus condados''. En ell quali, 
fica les santes Juliana i Semproniana com a "Beturonensis", 
que.es podia interpretar com a iluroneses.' • 
Diversos autors de l'època repeteixen l'afirmació. No,obs
tant avui pot dir-se que la moderna crítica històrica ha de
mostrat, que les dades en que es basava l'afirmació, són fal
ses. 



MONESTIR DE SANT CUGAT DEL VALLÈS 



1.681 Es publica la "Carta del R.P, Juan Gaspar ROIG i 3ALPI... al 
Dr. Antonio Partella, Rector de la v/illa de f/iataró. En la 
que da notícia de las dos esclarecidas Uírgenes y PflartyrGS 
S.Duliana y Simprcniana, discípulas de ... S.Cucufate. Y 
pruevya que fueron naturales de-la Uilla de fílataró,' llamada 
en los tieiTipos antiguos Beturo, Ciudad Priunicipal Romana". 

• Es la resposta de Roig i Zlalpí a les peticions'de filataró, iri 
teressades en la documentació sobre les Santes, considerades 
com a mataronines. La tradició i el culte de les Santes a ïí\a 
taro. s'inicia aproximadament en aquestes dates. 

1.582 El Consell municipal acorda per primera vegada sol·licitar 
al monestir de St.Cugat, relíquies de les Santes. 

Primer acte de culte a Santa niaria. Completes el 25 de Ju
liol. No en consta cap.altre fins el 1,597. 

1,697 Primer anyque es celebra l'Ofici, El fan celebrar "los de
vots de les Santes ulartires" el dia 27 de Juliol. No hi ha 
cap més dada fins al 1.7l7, 

1,722 Es col.loquen les imatges de les Santes al carrer. d'En Pu-
... jo 1.. 

1.772 Trasllat d'una part de. les Relíquies de les Santes a. niataró. 
Són d'aquesta data les pintures al.tremp sobre cartró que 
s'exhibeixen en la sala de la planta baixa de la Secció Sají 
tes del Tíiuseu Arxiu de Santa Pílaria, obra dels germans Tilorató, 
Ornamentaren l'ssglésia el dia de la recepció. 

1.773 Primera^-processó de les Santes 

1.783 Es situen,̂ .les Relíquies a J.'Altar fílajor, retaule acabat d'£ 
. xecutar per Salvador Gurri, 
S'institueix el Benefici de les Santes. 

1.794 Es-cQ-l-.-l-Q-quen—t-res de les quatre pintures -de—l·es-·-Santes del 
presbiteri, obra de Pore Pau f.lpntanya. La quarta, obra de 
Joan Giralt., es col,lacaria el 1.804 (destruïda el 1.935, le 
reproduccTó "actual és de Jordi Arenas, any 1.945). 

1.795 Ofrena de l'urna d'argent da les relíquies pel Dr. Tilarià 
Pou,mataroní, Canonge de Barcelona. 

1,802 Piln. Filaria Domènech fa donació de les imatges d'-argent. 

1.821 Amb motiu dels esdeveniments polítics del moment els monjos 
abandonen un temps G.I Pilonestir de St.Cugat. La totalitat de. 
los BeiíqQies de les Santes és dipositada a ffiatard. Es re
torna a St, Cugat l'any 1.824.. 



1.82? El Dr. Josep nlancJri fa construir i dona oi Tabernacle d'ar
gent. 

1,835 Degut a l'abandó definitlLi del monestir de St.Cugat, des
prés de la Desamortització, les Relíquies són retornades a 
Fílataró. Hi resten ja per sempre. 

1.848 iïlissa de Glòria 'Tilissa de les Santes" de iïin. Hlanuel Blanch. 

1.850 Confirmació del culte de les Santes per la Santa Seu. 

1.851 Aprovació del rés. 

1.852. Concessió del Patronatge de les Santes a la Ciutat. 

1.882 S'inicia la confecció del "Tern de les Santes", segons dis
seny de l'Arquitecte Emili Cabanyes, brodat per les íïlonges 
del Cor de rnària. 

1.889 Es col.loca la primerapedra del Cambril de-les Santes, que 
s'havia de construir a l'hort del Campaher, darrera de 1' Al_ 
tar . Dia jor , segons projecte de 1' Arquitecte Emili Cabanyes. 
L'obra, però, no s'executà. Part dels plànols dsl projecte 
s'exhibeixen a la Secció Santes del Píluseu Arxiu de. Santo fila, 
ria. . . 

1.904 Festes dBl"cGntenori"dal martiri de les Santes. 
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Gravat del Segle XIX 


