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Localització:  Santa Cecília de Marganell és una parròquia del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat 
del municipi de Marganell al Bages. Marganell està situat al vessant septentrional del massís de 
Montserrat, a la vall de la riera de Marganell , afluent per la dreta del Llobregat, que neix sota el 
coll de can Maçana (el Bruc) i desemboca aigua amunt de Castellbell. Limita al N amb els 
municipis de Sant Salvador de Guardiola, Castellgalí i Sant Vicenç de Castellet, a l’E amb 
Castellbell i el Vilar i Monistrol de Montserrat i al S i a l’W amb el Bruc (Anoia). Al segle XIX 
prengué el nom oficial de Santa Cecília de Montserrat, el qual es mantingué fins el 1982. 
 
 
Datació: Segle XII  
 
 
Estil arquitectònic: Romànic amb moltes modificacions. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
Descripció: Construcció que, encara que ha estat força reformada, conserva gran part de la seva 
antiga estructura romànica. Es tracta d'una església d'una única nau, amb un únic absis situat a 
llevant, sense cap mena de decoració i desproveïts d'obertures. Als murs laterals hi havia dues 
capelles, a les quals s’accedia per una arcada ampla a manera de creuer. A sobre, probablement 
hi havia un cimbori. També tenia un petit cor i, a la façana principal, un ull de bou i la porta, amb 
una llinda d’arc molt rebaixat amb la data de 1824, que correspon a l’any de la darrera reforma. 
A la part dreta de la façana s’alça el campanar de factura moderna i d'estructura quadrada, ben 
conservat. L'aparell de l'edifici és obrat amb carreus regulars disposats en filades. Actualment la 
coberta està esfondrada. L'estat de conservació és de total ruïna1. Les restes del temple de Sant 
Esteve són dins del terme de la parròquia de santa Cecília de Marganell.  
 
 
Història: El lloc de Marganell és esmentat ja el 867, cosa que apunta vers l'antiguitat de l'església 
de Sant Esteve, tot i que els primers esments certs daten del segle XII. La parròquia primitiva de 
Sant Esteve de Marganell es trobava sota la jurisdicció del monestir de Santa Cecília de 
Montserrat des de l'any 1143, quan fou adjudicada pel bisbe de Vic Ramon Gaufred a l'abat 
Guillem. La seva categoria com a parròquia és confirmada per la documentació posterior a 1154. 
  
La decadència del monestir de Santa Cecília de Montserrat és evident des del segle XIV. Vers el 
1331, la comunitat era només de sis monjos amb l’abat, i el convent s’havia convertit en lloc de 
parada i hostal dels pelegrins de Montserrat. Santa Cecília de Montserrat entrà aviat en l’òrbita 

                                                           
1 Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Direcció General del Patrimoni Artístic i Arquitectònic. Dins : 
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del cada dia més important monestir i santuari de Santa Maria de Montserrat, i el 1539 s’hi uní 
definitivament per la cessió oficial que en féu l’abat comendatari Joan de Cordelles. 
La senyoria i el patronat eclesiàstic passaren així al monestir de Montserrat. L’any 1824 es van 
fer obres d’ampliació i millora a l’església de Sant Esteve, entre les quals destaca l’esvelt 
campanar de torre amb teulada de teula àrab de quatre vessants. El temple parroquial, que 
depenia del bisbat de Barcelona des de 1880, fou destruït durant la revolta de l’any 1936.  
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