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Localització 
 
El petit nucli de Monistrol d'Anoia està situat a l'esquerra de l'Anoia, a pocs kilòmetres de Sant 
Sadurní, municipi al qual va ser agregat l'any 1820, després d’haver constituït durant uns quants 
anys un municipi independent.  
 
 
Datació 
 
L’actual església es va construir l’any 1900 i al seu voltant s’edificaren alguns habitatges.  
 
 
Estil arquitectònic 
 
Sense definir.  
 



Descripció 
 
Edifici d’una sola nau de base rectangular capçada 
a l’oest amb un absis quadrangular. Al costat del 
transsepte s’obren dues petites capelles laterals a 
esquerra i dreta.  
 
La volta és de canó i la coberta, a dos vessants, amb 
el carener principal perpendicular a la façana 
principal i formada per diferents cossos adossats de 
diferent alçària i altres edificis que fan difícil 
entendre’n l’estructura.  
 
                      
                Arc rampant coix o a sardinell 
 

 
El portal d’arc de mig punt adovellat amb brancals de carreus té a sobre un òcul de bou calat 
(façana principal). A la façana oposada hi ha també un òcul amb un joc de línies corbes.  
 
El campanar és de planta quadrangular amb una obertura d’arc de mig punt i finestres d’arc 
rampant, també conegut com a sardinell1, a tres cares i a una porta a la façana de migdia. Hi 
destaca un rellotge rematat per una cornisa de maons.  
 
 

Els murs de l’edifici estan arrebossats i emblanquinats.  
 
 
Història 
 
Les primeres notes de l’existència d’un nucli poblacional a la zona estan datades l’any 9172

 i 
l’església de Santa Maria de Monistrol d'Anoia s’esmenta per primer cop l’any 9863

 com a 
possessió de Sant Cugat del Vallès4, dintre del terme del castell de Subirats, “alodem S. Cucufati 
S. Maria de Monisterolo vocitato”.  
 
 
 

                                                           
1 Arc rampant, arc coix, arc de volta d’escala. Arc que té les dues impostes a nivells diferents.  
2 Notes de Mn. Mas.  

Any 917.  
Aquesta població no lluny del riu Noya és de antiguetat molt respectable i en ella ja hi havia una església dedicada a 
Sta. Maria en l'any 917, en quin any Cormenart i Udalart fills de Udalart donaren al abat Donadeu de S. Cugat terra 
prop del riu Annolia i del Riu de Bitlles. 
Cart. St. Cugat n. 514. 
3 Notes de Mn. Mas.  
Any 988.  
L'església era una cel·la pròpia de S. Cugat la que fou confirmada a Othó abat de l'esmentat cenobi en 988 pel rei 
Lothari de França, quina cel.la era prop del Castell de Subirats (Subirachis).  
Cart. St. Cugat, n. 3 i 4. 
4 En aquest lloc hi devia existir una cel·la monàstica potser d'època visigòtica, que va donar nom a aquest indret. El 
986 era propietat de Sant Cugat del Vallès. Monestirs de Catalunya. Dins: http://www.monestirs.cat 
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En la confirmació dels béns de Sant Cugat que féu el papa Silvestre II el 1002 es puntualitza 
"cellam Sancta Marie et S. Iohannis quod dicut Monasteriolum”. Estan documentats llegats els 
anys 10325

 i 11306.  
 
L’any 1476 passà al domini de Sant Jeroni de la Vall d’Hebrón el 1476 i posteriorment pertanyé 
a diverses famílies catalanes, fins a arribar a mans de l’Escrivà de Romaní.  
 
Al segle XVI, 15037, essent parròquia independent, fou annexada a Sant Sadurní de Subirats, 
actualment Sant Sadurní d’Anoia, de la que se segregà l’any 1633.  
 
En època moderna fou de la senyoria dels Dusai, els quals obtingueren el 1795 el marquesat de 
Monistrol d'Anoia. El 1820 va ser incorporat a Sant Sadurní d’Anoia. El 1857 l'església de Santa 
Maria de Monistrol fou erigida en parròquia.  
 
 
Visites pastorals 
 
1305, març, 11 (dijous). El bisbe Ponç de Gualba visità Santa Maria de Monistrol d’Anoia 
(“Danoya”). Hi ha una referència d’un sínode que s’ha de celebrar en el qual el rector aportarà 
un conjunt de documents sobre la venda d’uns terrenys de la parròquia8.  
 
1314, abril, 18 (dijous). Hug de Cardona, ardiaca i vicari general del bisbe Ponç de Gualba (exiliat 
a Mallorca), visità Santa Maria de Monistrol d’Anoia9.  
 
[...] 
 
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 Pere d’Abrera va ser el dissabte 
21 de gener del 2012.  
 

                                                           
5 Notes de Mn. Mas.  
Any 1032, octubre 12, (2 d'Enric).  
Riculfo llegà un mancús a la obra de Sta. Maria de Monistrol.  
Cart. St. Cugat, n. 145. 
6 Notes de Mn. Mas.  
Any 1130, febrer 23, (22 de Lluís).  
Guitart llegà dos morabetins a Sta. Maria de Monistrol, un per Misses i altre per recobrar lo signum.  
Cart. St. Cugat, n. 530.  
7 Notes de Mn. Mas.  
Any 1503, abril 21. 
Unió de Monistrol de Noua ab St. Sadurní de Subirats, fet pel Bisbe Pere, el 1503, Abril 21.  
Arx. Episc. Reg. Collationum vol. 84, 1502-3 
8ADB, V. P. 1-2, fols. 29v- 30; M- N 17. 
9ADB, V. P. 2, fol. 46; M- N47. 



La darrera visita pastoral del bisbe Agustí a l’arxiprestat de Montserrat fou entre els dies 13 i el 
24 de març del 2018.  
 
 
Rectorologi  
 
[...] 
 
1942-1950 Vilaseca Molleví, Josep  
1951-1957 Carbonell Ramon, Josep  
1957-1964 Escala Mitjans, Joan  
1964-1973 Asunción Muns, Manuel  
1989-1993 Torrent Perdigó, Miquel  
1993-1997 Pardo Artigas, Francesc  
1997-1998 Babra Blanco, Antoni  
1999-2004 Catasús Pallerola, Carles  
2004-  
 
 
Abreviatures  
 
ADB Arxiu Diocesà de Barcelona  
V.P. Visites Pastorals  
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