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Localització 
 
Municipi de la comarca del Bages, situat a la falda de Montserrat. El riu Llobregat passa pel bell 
mig de la població. Limita al nord amb el municipi de Castellbell i el Vilar, a l’est amb Vacarisses 
(Vallés Occidental), als Sud amb Esparreguera i amb el Bruc (Anoia). A l’oest, confronta amb 
Marganell. 
 
Datació 
 
1930 
 
Estil arquitectònic 
 
Historicista 
 
 
 
 



 
 
Arquitecte 
 
Soler i March, Alexandre1.  
 
 
Descripció2 
 
Església d’estil neoromànic que segueix les formes 
romàniques del segle XI. L’estil emprat és el Primer Romànic 
o Romànic Llombard: té arcuacions segues, bandes 
llombardes, arcs de mig punt i voltes de canó. La fà brica és 
de carreus regulars col·locats a trencajunt3.   
 
La planta és una creu llatina que tendeix a la creu grega. Té 
un absis en degradació i el central té tres absidioles.  
 
 
 
                                                                                                                     
                                                                                                                   Record de la inauguració        

 
 
Història. Colònia Gomis. 
 
L’església neoromànica de la Mare de Déu del Roser de la Colònia Gomis fou inaugurada l’any 
1930. Fou l’última obra del conjunt de la colònia format per la fàbrica, els grups d’habitatges 
pels treballadors i el conjunt de l’església amb les dependències religioses.  
 
La colònia va ser fundada l’any 1891 per l’industrial manresà Francesc Gomis i Soler i es dedicava 
a filats i teixits de cotó, activitat que no varen abandonar fins que fou pràcticament ruïnosa per 
la manca d’inversions i per la competència de les economies anomenades emergents.  
 
Els descendents del fundador: Joaquim Gomis i Cornet (1869-1957) i Enric Gomis i Cornet (1884-
1964) s’iniciaren com a empresaris en un sector molt nou aleshores, el del subministrament 
d’electricitat per a usos industrials i domèstics que iniciaren el 1909 venent als pobles veïns 
l’electricitat que produïa la turbina. L’any 1982 el grup Forces Hidroelèctriques del Segre 
ocupava el 18è lloc en el rànquing de les indústries que es dedicaven a produir electricitat. Al 
cap d’uns anys fou absorbida per FECSA.  
 
Avui l’església està integrada en un complex de restauració anomenat Vila Vallbona.   
 

                                                           
1 Soler i March, Alexandre (Barcelona, 1874 – Barcelona, 1949). Deixeble de Lluís Domènech i Muntaner. 
Arquitecte d’altres construccions com l’Església neogòtica de la colònia industrial l’Atmella de Casserres, 
l’església neogòtica de Santa Eulàlia a Gironella o l’església de la Sagrada Família de la Bauma a Casteller 
i el Vilar.  
2 Generalitat de Catalunya. Direcció General del Patrimoni Artístic i Arquitectònic.   

Dins:  http://extranet.cultura.gencat.cat/eGIPCI [Consulta  23-3-2020] 
3 Trencajunt: Col·locar les peces d’un enrajolat, o els maons o els carreus d’una paret de manera que no hi hagi 
coincidència entre els junts de dues filades consecutives.  
Dins:  Gran Enciclopèdia Catalana. https://www.enciclopedia.cat/  [Consulta  23-3-2020].  

http://extranet.cultura.gencat.cat/eGIPCI
https://www.enciclopedia.cat/
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