
CERVELLÓ, Capella de Santa Rosa 
Font del Prat, 33 
08758 Cervelló 
Centre de culte vinculat a la parròquia de Sant Antoni Abat de Corbera de Llobregat 
Arxiprestat: Sant Vicenç dels Horts 
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat 
 
 
 

 
 
 
 
Lloc:  Cervelló és un municipi  que  es troba als vessants de la serra d'Ordal, fins prop de la riba dreta 
del Llobregat.  Passa pel municipi la riera de Cervelló, que neix al nord de la penya del Moro (425 m 
alt) i aflueix, per la dreta, al Llobregat després de rebre la riera de Rafamans o de la Palma1. 
 
Datació: Finals del segle XX 
 
Estil arquitectònic: Últimes tendències 
 
Descripció: Església d’una sola nau en forma rectangular. A l’entrada abans d’arribar a la porta 
hi ha un atri amb 6 columnes de capitells quadrats sense decorar. Sostre en forma triangular i 
una petita torre com a campanar.  
 
 
 
 
                                                           
1Dins:  Gran Enciclopèdia Catalana, http://www.enciclopedia.cat/ [Consultada 11-02-2014]  

http://www.enciclopedia.cat/


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 Antoni Abat va ser el 13 de 
desembre de 2008.  
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