
La casa que es va fer construir el 1860 el notari Jaume Marià Ramona i
Mayner és un dels edificis més emblemàtics de la ciutat de Vilanova i la
Geltrú. L'edifici, més conegut com la casa de les columnes trencades, va
ser projectat pel mestre d'obres Andreu Bosch i Menós, seguint un estil
eclèctic propi del romanticisme arquitectònic. 
 
Però a més del sorprenent vestíbul de la casa, amb les dues columnes
seccionades que emmarquen una escala imperial, l'habitatge disposa, al
pati interior de la planta noble, d’una capella d’estil neogòtic. Es
desconeix si la capella va ser construïda i dissenyada posteriorment a la
construcció de la casa, però el que si se sap és que a l’interior de la
capella hi va intervenir l’arquitecte Josep Maria Jujol i Gibert, col·laborador
d’Antoni  Gaudí. L’altar, les inscripcions a les parets, les làmpades, els
canelobres i altres utensilis sacres per a celebració dels oficis religiosos,
varen ser dissenyats per Jujol.
 
La intervenció a la capella de la casa per l’arquitecte modernista Josep
Maria Jujol es degut a l’amistat que es va establir entre ell i el matrimoni
propietari de l’edifici, Pere Pascual i Bonaventura Carreras, fruit d’altres
encàrrecs com la masia Mas Carreras a Roda de Barà o a l’habitatge del
Passeig de Gràcia de Barcelona.
 
La intervenció sembla que es va produir en els darrers anys de la seva
vida  -va morir l’1 de maig de 1949-  desprès d’haver intervingut a la
capella de la Casa d’Empara i mentre estava treballant en el projecte de
l’altar del Sagrat Cor de la parròquia de Sant Antoni Abat, les obres
d’execució del qual van quedar inacabades.
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