
GRANADA 
Temple parroquial de sant Cristòfol 
Plaça de l’Església, 1 
08792 La Granada 
Arxiprestat de Vilafranca del Penedès 
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat 
 
 

 
 
 
Localització: la Granada és un municipi de l’Alt Penedès situat al Nord de Vilafranca. Limita al Nord 
amb Santa Fe del Penedès, a l’Est amb Avinyonet del Penedès i Sant Cugat Sesgarrigues, al Sud amb 
Vilafranca del Penedès i a l’Oest amb les Cabanyes, Vilobí del Penedès i Font-rubí1.  
 
Datació: L’església original dedicada a Sant Cristòfol apareix documentada per primera vegada l’any 
9922 com capella castral en l’acta de consagració de Sant Miquel l’Olèrdola. L’església actual és del 
segle XVI. 

                                                           
1 Gran Enciclopèdia Catalana. Dins: http://www.enciclopedia.cat/  [Consultada 2-07-2014] 
2 Notes de Mn. Mas. Any 991. Consta la existència de l'església de St. Cristòfol dins los termes del Castell de 
Olèrdula. Arx. Cat. Lib. IV Antiq. n. 277.  

http://www.enciclopedia.cat/


 
Estil arquitectònic: Barroc amb moltes reformes posteriors 
 
Descripció:  L'església de Sant Cristòfol és de planta rectangular repartida en tres naus, transsepte 
i capçalera quadrada. L'interior presenta voltes de creueria i arcs torals, al transsepte, cúpula de 
base el·líptica assentada sobre petxines. Les voltes es decoren amb elements de temàtica floral i 
figurativa, realitzats en guix. A la façana s'obre una portalada alendada, amb fris i timpà truncat, on 
es situa una fornícula que conté una imatge de factura moderna. El treball decoratiu és molt refinat 
i a la llinda apareix la data 1676. L'horitzontalitat del cos de façana es veu trencada per l'elevació 
del campanar, octogonal. A les voltes de la nau i del cimbori hi ha uns relleus de guix de temàtica 
figurativa i ornamental:  
 
L’interior de l’església conserva uns magnífics 
relleus en guix3 , datats al segle XVII (apareix en 
alguna capella la data de 1671) que decoren les 
voltes de creueria de les diverses capelles i del 
cor i les respectives claus de volta. Les 
nervacions estan decorades amb relleus 
policromats amb elements geomètrics i 
vegetals, entre els quals destaquen de forma 
important unes magranes als extrems, fent 
referència clara al nom de la població.  A les 
claus es representen els sants titulars de les 
capelles i temàtiques religioses (Sant Isidre 
envoltat de ceps i vinya, magranes i espigues 
de blat i multitud d’ocells picotejant els fruïts i 
animals menjant el blat; dos àngels que 
sostenen la Sagrada Forma a peu d’un 
magraner dins d’un gran Sol que escampa la 
seva Llum al bell mig de la cúpula central, 
cúpula que es ostenta damunt de petxines 
laterals on estan representats els quatre Evangelistes; Sant Antoni de Pàdua amb el lliri a la mà; 
Sant Joan Baptista amb el corder i la creu; una imatge de la Immaculada, sota el cor, amb el sol i la 
lluna als laterals i la Mare de Déu amb el Nen davant una ermita, envoltada d’elements vegetals i 
d’àngels. Al cimbori hi ha dos àngels que aguanten una custòdia de la qual surten raigs com els del 
sol. El fris d'acabament té tríglifs i mètopes4. 
 
Història: Les primeres dades  que donen fe que la zona està habitada les trobem documentades 
l’any 974 en una venda de terres a la zona5. L’església dedicada a Sant Cristòfol, documentada des 
del 992 i que es trobava dins del castell, sembla que va ser substituïda per una església romànica 
ubicada dins de la vila i que hauria estat construïda al segle XII, moment que ja es documenta com 

                                                           
3 Dins: http://www.festacatalunya.cat/ [ Consultada 2-07-2014] 
4 Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Direcció General del Patrimoni Artístic i Arquitectònic. Dins : 
https://extranet.cultura.gencat.cat/EGIPCI [Consultada 2-07-14] 
5 Notes de Mn. Mas. 974, maig 17 (20 de Lotari). Joan i Sinnilo vengueren per 70 sous al Veguer Onnego Bonfill 
terra situada a la Granada en lo terme de Olèrdula dins lo Comtat de Barcelona. Arx. Episc. Mensa Episc. Campillo 
Disq. Meth. Títol 6.  

http://www.festacatalunya.cat/
https://extranet.cultura.gencat.cat/EGIPCI


a parròquia (1114) 6 i 11447. Restes d’aquest temple romànic han estat localitzades dins la fàbrica 
de l’actual església que es construí als segles XVI i XVII.  
 
 
Primeres visites pastorals a Sant Cristòfol de La Granada 
 
1303, abril, 18 (dijous). El bisbe de Barcelona Ponç de Gualba visità La Granada8.  
 
1305, febrer, 25 (dijous). El bisbe Ponç de Gualba visità La Granada9.  
 
1306, octubre, 6 (dijous). El bisbe de Barcelona Ponç de Gualba –aprofitant el seu viatge a 
Tarragona on havia d’ordenar bisbe Pere de Beteto- visità La Granada10 
 
[1308], gener, 18 (dijous). El bisbe Ponç de Gualba, aprofitant el viatge a Tarragona sopà i dormí 
a Sant Climent i el dia posterior visità Gunyoles i La Granada, Banyeres i Arbós i arribà a 
Tarragona el 21 de gener de 1308 on celebrareu el concili provincial preceptuat. V. P. 1-2, fols. 
88v- 90. En la visita a La Granada, el bisbe diu que vol, en una sola procuració, unir-la a la 
parròquia de Gunyoles ja que ambdues parròquies tenen un nombre de feligresos reduït11. 
 
1309, octubre, 28 (dimarts) El bisbe Ponç de Gualba visità La Granada12.  
 
1314, maig, 13 (dilluns). Hug de Cardona, ardiaca i vicari general del bisbe Ponç de Gualba 
(absent i en l’exili de Mallorca) visità La Granada13.  
 
 
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 Cristòfol de la Granada va ser 
el dia 19 de març de 2011.  
 
                                                           
6 Notes de Mn. Mas. 1114, abril 9 (6 de Lluís rei). Testament sagramental de Guillem Bonfill, jurat per Pere, sacerdot, 
iGuille Mir, Laic, damunt del altar de Sant Joan, que té l'església dins de la vila de la Granada, en presència de 
Berenguer, levita i capiscol, fent les vegades de jutge, Roger, levita, i d'altres.L'ordenà trobant-se malalt a casa seua 
qu'és dins de la vila de la Granada i morí lo dia 10 de novembre.Arx. Cat. Lib. IV Antiq. f. 124, doc. 319.  
7 Notes de Mn. Mas, 1144, febrer 10 (7 de Lluís jove). Establiment fet per Guillem, per disposició de Déu, bisbe de 
la Seu de Barcelona, amb sonconvent a Pere Mir de Figera, Arsenda, sa esposa, i a sa descendència i posteritat de 
dues pesses de terra, situades al Comtat de Barcelona, territori del Penadés, parròquia de St. Cristòfol de Granata, al 
lloch nomenat Carreroles, a cens anyal d'un sexter net de forment, mesura de la Granada, portant-lo ab ses besties i 
a ses despeses a la Canonja de Barcelona, pagador per St. Feliu, a primer d'Agost. Arx. Cat. Lib. IV Antiq. f. 124, doc. 
322.  
8 ADB, V. P. 1-1, 2v i 1-2, fol. 2v; M- N 7.  
9  ADB, V. P. 1-2, fol. 25; M- N 16.  
10 ADB,  V. P. 1-2, fol. 59v; M- N 24.   
11 ADB, V. P. 1-2, fol. 89; M- N 29.  
12 ADB, V. P. 1-2, fols. 103- 104; M- N 32.  
13 ADB, V. P.  2, fol. 56v- 57; M- N 48.  



 
Rectorologi 
 
1181 Gerau, prevere 
1218 Bernat, clergue 
1242 Ramon de Relat 
            1320 Pere de Montanyols 
1320 - 1342 Guillem Busquets 
1342 - 1343 Francesc de Mont 
1343 - 1352 Guillem Busquets 
1352 - 1376 Bernat Riera 
1376 - 1414 Bernat de Muntanyans 
1414 - 1421 Grau Fangar 
1421 - 1424 Antoni Mir 
1424 Pere Carbonell 
            1462 Bartomeu Terré 
1462 - 1466 Pere Terré 
1466 Domenec Cavaller 
            1487 Bernat Roca 
1487 Antoni Pujalt 
            1505 Pere Agreda 
1505 - 1516 Lluis Peris 
1516 - 1540 Domenec Pansano 
1540 - 1565 Miquel Cordelles 
1565 - 1577 Andreu Vilanova 
1577 - 1602 Onofre Babou 
1602 Montserrat Mascorb 
            1692 Domènec Doria 
1692 Manuel Roig 
            1716 Josep Elias 
1716 - 1738 Lluis Pallarés 
1738 - 1744 Bernat Caresniar 
1744 - 1767 Gabriel Roig 
1767 - 1773 Josep Artigas 
1773 - 1779 Tomàs Socías 
1779 - 1788 Jacint Marqués 
1788 - 1798 Marià Domenech 
1798 - 1815 Joan Mongé 
1815 - 1853 Bernad Serrat 
1853 - 1857 Joan Nogués 
1857 - 1861 Alex Morros 
1861 - 1869 Alexandre Pi 
1869 - 1877 Gabriel Angel 
1877 -  ? Josep Cabayol 
[...] 
 
 
1988 - 2010 Julià Altet Forés 
2010 -  Joaquim Rovirosa Cendrós 
 
 
 



Abreviatures 
 
ADB    Arxiu Diocesà de Barcelona 
V.P.     Visites pastorals 
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