CASTELLBISBAL,
Ermita de Sant Joan de Benviure
Ermita de Sant Joan
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: El municipi de Castellbisbal és situat a la vall baixa del Llobregat, al marge esquerre,
en la confluència amb la riera de Rubí. L'origen del terme Castellbisbal prové de la unió dels
termes "castell" i "bisbe" 1, castell del bisbe (castro episcopalis). L’ermita està situada al Polígon
Ca n’Estapé, prop de la masia del mateix nom.
Estil arquitectònic: Romànic molt modificat.
Datació: 1040. Reconstruïda el segle XVII amb carreus romans.
Descripció: Edifici de planta rectangular del qual, avui en dia, només en queden els murs: tres
parets laterals i una frontal, amb teulada a dues aigües i una motllura. Presenta un òscul a la
façana a través del qual entra llum a l’edifici.
Notes: A l’interior de l’ermita, s’hi van localitzar tombes romanes i en un radi de 40 metres
quadrats, es van trobar 50 sepultures i dos ossaris dels segles VI i VII. Entre les restes
arquitectòniques, existeix un gravat on es pot llegir una inscripció en llatí que diu: A Júpiter el
més bo i el més gran dels déus . Davant totes aquestes evidències, es pot assegurar que l’ermita
de Sant Joan del Benviure, juntament amb el jaciment de Can Pedrerol de Baix, configuren les
restes més antigues de nuclis de població a Castellbisbal. Per tot això, l’ermita està catalogada
com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), en el Pla d’Ordenació Urbanística de Castellbisbal.
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