
CASTELLDEFELS 
Capella de Santa Eulàlia 
Passeig dels Eucaliptus, nº 9-11 
08860 Castelldefels 
Centre de culte vinculat a la Parròquia de Santa Maria de Castelldefels 
Arxiprestat : Bruguers 
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat 
 
 

 
 
 
 
Lloc: Municipi del Baix Llobregat, a la costa, al límit amb el Garraf. 
 
Datació: 1962 
 
Estil arquitectònic: Darreres  tendències 
 
Descripció: Nau rectangular adossada amb absis i campanar. L’altura màxima és de 12 metres, 
tot i que es podrà excedir d’aquesta mesura si es justifiquen les noves condicions de 
l’equipament fins a una alçada de 18 metres. Els murs de càrrega són de totxo vist, façana de 
pedra amb un arrebossat sense pintar, fustam interior i exterior envernissat i paviment de 
mosaic. Campanar separat de la nau al qual s’accedeix mitjançant un petit pont obert a quatre 
vents amb tres finestrons per banda que segueixen el joc de les finestres de l’església, 
rectangular i amb la part superior de forma triangular. Coberta de teula a dues aigües.  
 
Història: L’església està edificada en terreny de forma irregular situat en el terme de 
Castelldefels conegut com Gleva de la Casa Viñas. El terreny va ser cedit per la Sra. Eulàlia Amat 
Patuel i els Srs. Maria, Carme, Salvador i Maria Eulàlia Viñas Amat.  
 
 



 
 
 
 
 
Visites pastorals 
 
El 15 de juny de l’any 2004 una butlla del papa Joan Pau II decretava, sobre el territori de l’antic 
arquebisbat de Barcelona, la creació de tres noves diòcesis: Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i 
Terrassa. La nova diòcesi de Sant Feliu de Llobregat està formada per nou arxiprestats i dues 
vicaries: Vicaria del Llobregat que agrupa els arxiprestats de Bruguers, Montserrat, Sant Boi de 
Llobregat, Sant Feliu de Llobregat i Sant Vicenç dels Horts, i la Vicaria del Penedès – Anoia –
Garraf amb els arxiprestats d’Anoia, Garraf, Piera-Capellades i Vilafranca del Penedès. El bisbe 
titular de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat és monsenyor Agustí Cortés Soriano que va iniciar 
el seu ministeri episcopal el 12 de setembre de 2004. 

La primera visita pastoral del bisbe Agustí a la parròquia de Santa Maria de Castelldefels va ser 
el 20 de gener del 2013 
 
 
Rectorologi 
 
Vegeu rectorologi de Santa Maria de la Salut de Castelldefels 


