
MASQUEFA,  
Temple parroquial de Sant Pere 
Sant Pere, nº 5 
08783 Masquefa 
Arxiprestat: Montserrat 
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Localització  
 
Masquefa és una vila i municipi de la comarca de l'Anoia. El municipi de Masquefa pertany a 
l'extrem més oriental de la comarca de l'Anoia. A la banda nord llinda amb Hostalets de Pierola 
(Anoia); a la banda sud amb Sant Llorenç d'Hortons (Alt Penedès); a la banda est amb Sant Esteve 
Sesrovires (Baix Llobregat) i a la part oest amb Piera (Anoia). El terreny és ondulant, on els retalls 
al·luvials de les rieres conformen uns torrents o barrancs que es dirigeixen cap al Llobregat o a 
l'Anoia1. 
 
Datació 
 
1922-1926 
 
Estil arquitectònic 
 
Últimes tendències 
 
 
 

                                                           
1 Wikipèdia, l’Enciclopèdia lliure. Dins : http://ca.wikipedia.org [Consultada 9-09-2014] 

http://ca.wikipedia.org/


 
Descripció 
 
Església de planta rectangular d'una sola nau amb dues capelles laterals interconnectades i absis 
semicircular. El campanar, de planta rectangular, de maó vist, està coronat per un rellotge a quatre 
vents cobert amb una volta de ferro forjat. La coberta és un embigat a dues aigües sostingut per 
arcs ogivals. L’edifici, projectat per l’arquitecte Enric Sagnier2, té 30 metres de llarg x 16 m d’ample 
i la seva nau central i l’absis 24 m x 9,50 m. Disposa d’un atri amb entrada directa al baptisteri. Per 
sobre de l’atri s’aixeca el cor i el campanar i a cada costat de l’absis, la sagristia i el cor baix. L’església 
disposa de vuit capelles laterals. La façana és senzilla3.  
 
L’església està realitzada amb maó vist i maó arrebossat imitant carreus. A la façana, l'escut català 
(quatre barres), rematada per una creu4. 
 
Dins l’església destaca una pica baptismal de pedra datada el 1502.  
 
 
Història:  
 
Dedicada a Sta. Magdalena i a Sant Pere, substituí a l'església, també dedicada a Sant Pere, que està  
situada als afores del poble. (St. Pere del Fossar Vell)5. 
 
 
Rectorologi 
 
[...] 
1939 – 1942 Serrajordia Vila, Ricard 
1942 – 1948 Sala Aymerich, Josep 
1948 – 1962 Pigran Coll, Ramon 
1962 – 1981 Crespiera Canamases, Anesio 
1982 – 1991 Crespiera Canamases, Anesio   (Administrador) 
1991 – 2002  Fernández García, Alonso – Estevan 
2002 – 2009 Hernández Taulé, Ricard 
2009 – 2010   Hernández Taulé, Ricard   (Administrador) 
2010 –   Hernández Taulé, Ricard 
    
 
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 –

                                                           
SSagnier i Villavecchia, Enric (Barcelona, 1858-1931) Arquitecte. Estil eclèctic amb certa tendència classicista. Proper 
al modernisme però interpretant-lo de manera sòbria i funcional.  
3 15 de maig de 1922. Memòria de la construcció de l’església parroquial de Masquefa.  APSPM 494. AO14 (18) 
4 Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Direcció General del Patrimoni Artístic i Arquitectònic. Dins: 

https://extranet.cultura.gencat.cat/EGIPCI [Consultada 9-09-14] 
5 La documentació referent a la construcció del temple parroquial de Sant Pere és a l’Arxiu Històric Diocesà de Sant 

Feliu de Llobregat. 

https://extranet.cultura.gencat.cat/EGIPCI


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 Pere d’Abrera va ser el dissabte 
21 de gener del 2012.  
 
La darrere visita pastoral del bisbe Agustí a l’Arxiprestat de Montserrat va tenir lloc al març del 
2018.  
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