CASTELLBISBAL
Ermita de Sant Quintí del Pedrerol
Barri del Canyet
08755 Castellbisbal
Centre de culte vinculat a la Parròquia de Sant Vicenç de Castellbisbal
Arxiprestat : Sant Feliu de Llobregat
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat

Localització:
Dins el terme de Castellbisbal, municipi situat a la vall baixa del Llobregat, al marge esquerra, en
la confluència amb la riera de Rubí. L’origen del terme Castellbisbal prové de la unió dels termes
“castell” i “bisbe”, castell del bisbe (castro episcopalis) 1
Datació: segle XI.
Estil arquitectònic: Romànic
Descripció: Capella de nau rectangular amb absis semicircular a llevant, sense arcuacions i
coberta amb volta de canó apuntada. Prop del presbiteri s’obre una absidiola semicircular amb
dues lesenes que arranquen del sòcol, però no arriben a la part superior. La porta de mig punt
amb arquivolta de gradació no té timpà i les finestres són de doble esqueixada. El campanar és
de doble cadireta, actualment sense campanes, i segurament de construcció posterior. La
capella està arrebossada per la part exterior i només en els llocs on ha saltat l’arrebossat
s’entreveuen els carreus petits, grans i quadrats (més grans a les cantonades). L’arrebossat és
una demostració que l’edifici ha estat restaurat –i potser reedificat- en diferents períodes 2.
Història: En aquesta zona hi havia antigament una vil·la romana 3, d’origen republicà, l’ocupació
de la qual data de temps de l’Imperi, fins al segle III d.C. Després de la caiguda de l’Imperi (segle
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Vegeu Ermita de Sant Joan de Benviure.

Patrimoni.

Dins:

V d.C.) es produí una etapa en què els documents escrits pràcticament van desaparèixer de la
vida quotidiana. Quan tornem a tenir notícies d’aquesta zona és ben entrat el segle XII, (1137,
1160 i 1246 4) dates en les quals apareix documentat el temple de Sant Quintí. Després
d’aquestes dues primeres dates esmentades, el bisbe de Barcelona es queixà de Ramon Bremon
de Castellbisbal, perquè aquest hauria perjudicat dit prelat i els seus alous de Castellbisbal, així
com els seus homes. La discussió es produí perquè Ramon Bremon havia venut la vila de Sant
Quintí. Cal recordar que el bisbe de Barcelona era el senyor superior de Castellbisbal. L’any 1980
la capella fou restaurada 5.
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Notes de Mn. Mas. 1246, juliol 15. Establiment d'una pessa de terra situada a la parròquia de St. Vicens de
Castellbisbal al pla de St. Quintí, firmat per Guillem de Rovira i Guillerma sa muller, a favor de Llorens Bartomeu i
Arsenda, la qual confronta a ponent amb lo riu Llobregat. Arx. Cat. Diversorum C. n. 2354
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