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Localització 
 
Monistrol de Montserrat és un 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), al Sud amb Esparreguera i amb el Bruc (Anoia) 
i a l’oest, amb Marganell.  
 
 
Datació 
 
Segle XVII - XX. No queden traces de l’anterior edifici medieval.  
 
 
Estil arquitectònic 
 
Gòtic tardà. Renaixement. 
 



Descripció  
 
Edifici de tres naus amb coberta de doble vessant. La façana mira a ponent i està coronada per 
un frontó triangular de línies proporcionals al frontó que domina la teulada. Els dos estan 
decorats austerament amb una doble cornisa.  
 
La part superior de la porta que carrega sobre els muntants1, està acompanyada a banda i banda 
per  dos pilars dòrics que aguanten el frontó triangular. Una finestra a manera d’òscul permet 
l’entrada de llum a l’església.  
 
El campanar és de planta quadrada i està rematat per una balustrada.  
 
 
Història 
 
L’any 888 el comte Guifré deixava el conjunt de les esglésies montserratines al monestir de Santa 
Maria de Ripoll.  
 
L’any 932 es dedicà una església a sant Pere i els estudis permeten considerar seriosament que 
en ella acollí una comunitat d’ermitans de tradició visigoda2. 
 
L’església no apareix documentada fins a l’any 933, quan va ser entregada a Santa Maria de 
Ripoll en una donació del comte Sunyer; però les dades sobre aquesta església i parròquia són 
incertes fins a la formació de la vila fortificada al seu entorn, al segle XIV3.  
 
L’edifici fou renovat totalment durant el renaixement i no conserva cap testimoni de les 
primeres esglésies, ni tan sols després de la restauració efectuada passada la Guerra Civil.  
 
 
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 

                                                           
1 Peça vertical que sosté l’arc o bastiment d’una finestra o d’una porta, on hi ha les frontisses i el pany. Institut 
d’Estudis Catalans - Diec2. http://dlc.iec.cat/ 
2 Generalitat de Catalunya. Direcció General del Patrimoni Artístic i Arquitectònic: 

http://extranet.cultura.gencat.cat/eGIPCI  [Consultada 20-3-2020] 
3 Notes de Mn. Mas.  

Any 1349, març 5:  
Llegat de 200 sous fet per Guillem Franch rector de [Vit], i beneficiat de la Seu de Barcelona, a Romicó Soler, Nebot 
seu, que a ell li deu Guillem Tort (Ó) Guillem Vidal, ab condició que si dit Romicó Soler mor ans de cumplir 25 anys 
passin a la capellania que los amichs del testador deuen instituir a l’església de Monistrol de Montserrat, per qual 
institució llegà 2000 sous Joan Vilardell. A més llegà a dita capellania 300 sous que a ell li deu Guillem Tort que son 
del tot de Margarida, muller de dit Tort. A més llega a dita capellania instituidora un quarter d’oli cemsal que al 
testador fa Guillem de Vilanova, de Puig i los seus per Bernat Mateu, difunt, a qui la comprà. Si dina dos anys no 
s’instituís la capellania llega lo quarter d’oli al rector i clergues de Monistrol perquè cada any l’endemà de Sta. 
Magdalena celebrin un aniversari.  
Arx. Cat. Miscelànea.  

 

http://dlc.iec.cat/
http://extranet.cultura.gencat.cat/eGIPCI


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 Joan de Mediona va ser el 
diumenge 11 de març del 2012.  
 
La darrera visita pastoral del bisbe Agustí a l’Arxiprestat de l’Anoia fou el mes de març del 2018. 
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