
CUBELLES 
Capella de Sant Antoni de Pàdua  
Carrer Sant Antoni 
08800 Cubelles 
Arxiprestat: Garraf 
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat 
 

 

 

 

Lloc: Al nucli antic del municipi de Cubelles, a la comarca del Garraf, que limita amb el Baix 
Penedès. Limita per l’Est amb Vilanova i la Geltrú, a l’Oest amb el municipi de Cunit (Baix 
Penedès), al Nord amb terres de Castellet i la Gornal i al Sud amb la mar mediterrània. La costa 
és una zona de platja sorrenca i plana, més accidentada quan s’acosta als darreres contraforts 
de la Serralada Litoral.  
 
Datació: 1694 
 
Estil arquitectònic: Obra popular  
 
Descripció: Edifici entre mitgeres de dimensions reduïdes. És una construcció d’una sola nau, 
amb coberta a dues vessants, de teula. L’estructura de la façana és d’una gran simplicitat. Té 
una porta d’accés rectangular, als costats de la qual hi ha petites finestres quadrades. La resta 
de la façana és llisa, emblanquinada, excepte una minúscula obertura circular situada a la part 



superior. El conjunt es completa amb un campanar de cadireta que presenta una única obertura 
d’arc de mig punt i coronament a dues vessants1. Presenta uns volums a base de formes 
geomètriques elementals, on l’ornamentació gairebé és absent. Aquest edifici esdevé un 
exemple d’arquitectura popular que es correspon més amb el tipus de construcció destinada a 
habitació humana que el destinat al culte religiós2.  
 
 
Història:  Construïda per Marià Gassó tal i com es deixa constància en un gravat a la llinda de la 
porta: Hoc sacrum diví Antonii de Padua Sacelium fecit Maria nus Gasso 1694.  
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