
CASTELLVÍ DE ROSANES 
Temple parroquial de Sant Miquel  
(coneguda també com a església parroquial de Sant Isidre) 
Sant Isidre, nº 2 
08769 Castellví de Rosanes 
Arxiprestat : Montserrat 
Bisbat de sant Feliu de Llobregat 
 

 
 
Lloc:  Es troba al sector més septentrional del massís d'Ordal  (puig de la creu de l'Aragall, 545 m 
alt), fins al riu Anoia i fins prop del riu Llobregat. El terme està format pel nucli del poble més 
diverses urbanitzacions 
 
Datació:  1956-1958.  
 
Estil arquitectònic: Últimes tendències amb característiques neoromàniques. 
 
 
Descripció:  Dissenyada per l’arquitecte Ramon 
Palomera és de planta rectangular, construïda en 
maó i amb sostre de teules a dues vessants.  A la 
paret més llarga té tres finestres dobl es d'arc, 
una mica apuntat. A la part de la façana llueix un 
campanar de cadireta amb dues campanes en 
angle i una finestra simple. La porta d'entrada és 
rectangular i precedida per un petit porxo de 
teules amb inclinació, que la cobreix. Al costat de 
la porta hi ha tres finestres1. 
 
 
 
 

                                                           
1 Generalitat de Catalunya. Direcció General del Patrimoni Artístic i Arquitectònic. Dins : 
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Història : L’origen històric del municipi és l’antic Castellví de Rosanes anomenat també castell de 
Sant Jaume per l’advocació d’una capella propera al castell, emplaçat damunt un penyal estratègic 
(369 m) accessible només pel SW, juntament amb Castellví de la Marca, al Penedès, centre de la 
baronia de Castellvell, que comprenia els castells, els llocs i les parròquies de Castellví de Rosanes, 
Abrera, Sant Andreu de la Barca, Sant Esteve Sesrovires, Castellbisbal i Martorell. El castell és 
documentat des del 9632, que apareix com a límit del castell de Masquefa. L'antiga parròquia del 
castell i poble de Castellví de Rosanes es documenta ja el 1063 sota l'advocació de Sant Miquel, 
Santa Maria i Sant Pere. Aquesta església va ser destruïda vers 1714, passant l’activitat parroquial  
a la capella de Santa Maria dels Àngels, que ja és documentada al 1204. Aquesta fou reconstruïda i 
beneïda el 1741, essent erigida novament sota l'actual dedicació d'Els Àngels de Castellví. El 1956-
58 s'erigí un nou temple parroquial per cobrir millor les exigències de la comunitat3.  Es troben dins 
el seu terme la capella de Sant Jaume, romànica, documentada al segle XIII i actualment fora de 
culte, i el Santuari de Miralles4.  
 
Primeres visites pastorals a Sant Miquel de Castellví de Rosanes 
 
1304, desembre, 15.  El bisbe Ponç de Gualba visità la capella de Sant Jaume que està al costat 
del Castellvell (vora de Martorell) ja que no pot entrar en l’esmentat castell, dins el qual hi ha 
una capella5.  
 
1310, febrer, 21. El bisbe Ponç de Gualba no pot entrar en el Castellvell per a visitar-hi la 
capella de Sant Jaume. A part convoca els parroquians. 6 
 
[...] 
 
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 Sant Miquel de Castellví de Rosanes 
va ser el 22 de gener de 2012. 
 
 
Rectorologi   
 
[...] 
[...]    –1997  Antoni Solé Duch 
1997 - 2000 Joaquim Vives Aragó 
2000 - 2005 Josep Ll. Aguilar Campdepadrós 
2005 –2014 Isidre Gras Civit 

                                                           
2 Gran Enciclopèdia Catalana. Dins:  http://www.enciclopedia.cat. [Consultada 11-02-2014] 
3 ADB, Parròquies, Arxius, 5 p. 351-399 
4 Labor pastoral de un gran pontificado, Barcelona, 1962, pàg. 153. Catalunya Romànica, Barcelona, 1991, vol. XX, 
pàg. 306. GPAGC, Barcelona, 1993.  
5 ADB   V. P. 1-2, fol 7v; M- N 11.  
6 ADB   V. P. 1-2, fol. 106; N- B 32.  
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2014 – [...] Rafel Maroto Cifuentes 
 
 
Abreviatures 
 
ADB, Arxiu Diocesà de Barcelona 
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