
CABANYES, les,  
Temple nou de Sant Valentí 
Bisbe Torras i Bages nº 43 
08794 Les Cabanyes 
Arxiprestat : Vilafranca del Penedès 
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat 
 

 
 
 
Lloc: Les Cabanyes és un municipi de la comarca de l'Alt Penedès. Es troba situat al nord oest de 
Vilafranca del Penedès. És un terme molt reduït. És accidentat al sud de la muntanyeta de Sant 
Pau. Es tracta d'un terme bàsicament agrícola.  
 
 
Datació:  1911-1929 
 
Estil arquitectònic :  Historicista  
 
Descripció: Construït l'any 1912. Església d’una sola nau i absis de planta semicircular, voltes 
d’aresta i arcs torals. Les capelles laterals tenen volta de canó perpendicular a la nau central. 
Coberta a dos vessants, contraforts laterals i façana amb rosetó i arcs cecs decoratius. Entrada 
frontal. El portal, amb arcs de mig punt que formen les arquivoltes que acullen el timpà. Les 
columnetes tenen un petit capitell. El model romànic que adapta és ben visible a la porta 
d’entrada i sota la cornisa que conjuga amb altres de gòtics, com són els contraforts. El campanar 
lateral és de planta octogonal amb coberta de pavelló. A la façana hi destaca l’escut del bisbe 
Torres i Bages. Al costat de l’església hi ha la rectoria1. 
 
Història: L'any 1886 es va plantejar per primer cop que l’antiga església romànica de Sant Valentí 
de les Cabanyes era incapaç de contenir la meitat de la feligresia i que calia una ampliació, ja 
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que la parròquia estava formada aleshores per 82 cases reunides a la població i 14 de separades, 
amb un total de 500 animes, de les quals dues terceres parts participaven de les activitats 
eclesials amb regularitat. L'any 1891 la parròquia havia augmentat a 94 cases. Al mateix temps 
que la població creixia, s'havia anat produint un evident deteriorament de la construcció, ja que  
s'havia ensorrat el sostre de la capella del Santíssim –es va reparar amb posterioritat- i es feia 
necessari un retoc general. La suma d’aquestes circumstàncies determinar la construcció d’una 
nova església encoratjada pel bisbe de Vic, Torras i Bages, que es va erigir al costat del mas 
Goma, on ell havia nascut. La nova parròquia va ser inaugurada l'any 1912. Des d'aquell moment 
l'antic temple fou desafectat del culte2.  
 
Visites pastorals 
 
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 Valentí de les Cabanyes va ser 
el 20 de març del 2011 
 
 
Bibliografia 
 
Puig Font, Centenari de la nova església de Sant Valentí de les Cabanyes: 1912-2012, Ajuntament 
de les Cabanyes, 2012.  
 
 
Recursos electrònics 
 
Castellano i Tressera, Anna; Salvadó i Monturiol, Joan, La documentació historia sobre l’església 
de Sant Valentí de les Cabanyes. Servei del Patrimoni Arquitectònic. Diputació de Barcelona. 
Dins: http://www.raco.cat/ 
 
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Direcció General del Patrimoni Artístic i 
Arquitectònic. Dins: https://extranet.cultura.gencat.cat/Egipci   
 
 

                                                           
2 Castellano i Tressera, Anna; Salvadó i Monturiol, Joan, La documentació historia sobre l’església de Sant Valentí de 
les Cabanyes Servei del Patrimoni Arquitectònic. Diputació de Barcelona. Dins: http://www.raco.cat/ [Consultada 21-
01-2015] 

http://www.raco.cat/
https://extranet.cultura.gencat.cat/Egipci
http://www.raco.cat/

