
MOLINS DE REI  
Capella de Sant Marçal 
Torrent de les Fonts dels Casats 
08750 Molins de Rei 
Arxiprestat: Sant Feliu de Llobregat 
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               Castellciuró 

 
 
Localització 
 
Serra de Collserola, dins del terme municipal de Molins de Rei. 
 
Datació 
 
Segles X i XIV 
 
Estil arquitectònic 
 
Preromànic 
 
Descripció  
 
De l'ermita, en resten dos murs d’uns 60 cm de gruix que delimitaven una estança lleugerament 
trapezoidal d'uns 18 m x 10 m. A llevant hi ha les restes d'una cisterna.  
 



De les quatre parets de l’edifici original, la paret de ponent és la més ben conservada, una altra és 
molt arranada i de les altres dues només hi ha vestigis.  
 
Té dues menes de parament. El del cantó de migdia és un opus spicatum1 molt clar. Al cantó nord,  
l'aparell canvia i es fa més irregular, com si hi hagués una refracció. És en aquest sector d'on arrenca 
una arcada gòtica, construïda amb carreus ben tallats2. 
 
Pot ser que les restes conservades incloguin part de la casa on vivia l’ermità. 
 
 
Història3 
 
La primera referència documental és del 1295, quan Bernat Màger fa testament i deixa tres diners 
a Sant Marçal. Al segle següent, concretament els anys 1323 i 1348,  Sant Marçal comença a rebre 
petits llegats.  
 
L’any 1346, Constança de Noguera, que posseïa el senyoriu de Sant Feliu juntament amb la Pia 
Almoina, i el rector d'Olorda, Arnau Llobet, establiren uns pactes pels quals es comprometien a 
fundar un benifet a Sant Marçal i a dotar-lo amb 16 lliures de Barcelona (320 sous anuals) la meitat 
aportada per cadascuna de les parts. Constança de Noguera, al seu testament de 1361, menciona 
la dotació del benifet.  
 
El 1508 la capella amenaça ruïna, però segons consta en la Visita pastoral de l’any 1511 hi 
continuava havent beneficiats. Tanmateix, el 1600 es diu que la capella no té ornaments i que el 
clergue Damià Boter, que té el benifet, no hi celebra missa4. 
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