
VILANOVA I LA GELTRÚ 
Temple parroquial de la Immaculada Concepció  
(Popularment es diu església de mar o de baix a mar) 
Plaça de la Immaculada Concepció, s/n. 
08800 Vilanova i la Geltrú 
Arxiprestat: Garraf 
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Localització 
 
Vilanova i la Geltrú és un municipi del Garraf, del qual n’és cap de comarca, situat a la costa, al 
llevant de la desembocadura del riu Foix. El terme municipal està limitat al nord-est per 
Canyelles, a l’est per Sant Pere de Ribes, al sud per la mar Mediterrània i al nord-oest per Sant 
Pere i la Gornal.  
 
El terme comprèn, al nord i al nord-oest, els darrers contraforts del massís del Garraf. La plana 
litoral ocupa la resta del territori amb una façana marítima que s’allarga uns 6 km. El cap del 
municipi és la vila de Vilanova i la Geltrú. 
 
 
Datació 
 
1854 – 1891 
 



 
Estil arquitectònic 
 
Eclecticisme1 
 
 
Descripció 
 
L’església de la Immaculada Concepció de Vilanova i la Geltrú fou dissenyada per l’arquitecte 
Josep Simó Fontcuberta2 i aixecada entre els anys 1854 i 1891.  
 
Es tracta d’una església de tres naus. La central de cinc trams està coberta amb volta de llunetes 
sobre arcs torals de mig punt i les laterals amb volta d’aresta. L’absis és semicircular i cobert per 
una semicúpula.  
 
Té un presbiteri poligonal i un cor sobre arc rebaixat i cancell.  
 
El frontis té un portal en arc de mig punt peraltat sobre impostes i columnetes exemptes damunt 
d’un pedestal. L’arcada està decorada amb elements geomètrics i el bordó amb denticles a 
l’intradós. Una motllura horitzontal a mitjana alçada divideix el frontis en dues zones: en la 
superior, una fornícula conté una imatge de la Mare de Déu sobre una elaborada peanya i, més 
amunt, un rellotge d’esfera.  
 
Unes pilastres sobre mènsules i capitells motllurats ressegueixen el frontis de dalt a baix i el 
divideixen entres zones que es corresponen amb els àmbits de l’interior i, per coronament, una 
cornisa angular visible a les ales amb pinacles als extrems i un fris de curtes lesenes al dessota;  
 
El campanar, centrat, està cobert per una cúpula apuntada de vuit sectors triangulars corbats i 
folrats amb rajoles de color blau fosc i amb les careneres clares. La base quadrada (4,50 x 4,50 
m) passa a ser vuitavada tan bon punt sobresurt de la teulada del temple. Les obertures són 
lobulades (arc de mig punt peraltat). Coetani del temple, el campanar es va completar el 1891 
segons consta gravat a la mateixa cel·la. Està coronat per una cornisa i una terrassa amb barana 
de pedra amb pinacles als angles.  
 
Les característiques neobinzantines de l’església es veuen accentuades per la decoració pintada 
a la nau central i a la semicúpula de l’absis (pintades als fresc), obres dels pintors locals Martí 
Torrents3 i Alexandre Cabanyes4.  
 
Arquitectònicament cal considerar que les diferents direccions de les obres i èpoques en què 
fou construïda l’església influïren en el seu caràcter eclèctic que cal inscriure dins dels corrents 
neoromàntics de la segona meitat del s. XIX.  
 
 
 

                                                           
1 Eclecticisme: Estil artístic que incorpora elements d’estils diversos.  
2 Simó i Fontcuberta, Josep, ( segle XIX). Arquitecte. Membre de l’Acadèmia de Belles Arts de Barcelona.  
3 Torrents i Brunet, Martí Joan, (Vilanova i la Geltrú, Garraf, 1887 – 1977). Pintor català. Treballà com a dibuixant per 
a diverses empreses distribuïdores cinematogràfiques, realitzant grans murals propagandístics de pel·lícules. El 1952 
li fou encarregada la decoració mural de les parets laterals i del cor de l’església de la Immaculada Concepció per a la 
qual representa escenes del Nou Testament.  
4 Cabanyes i Marqués, Alexandre de, (Vilanova i la Geltrú, 1877 – 1972). Pintor. L’any 1909 exposà per primer cop a 

Vilanova i la Geltrú  i el 1904 a la sala Parés de Barcelona.  



Decoració 
Les pintures murals de l’absis que envolten 
tot l’altar major foren encarregades al 
pintor i gravador vilanoví Enric Cristòfol 
Ricart i Nin. Tanmateix, en Ricart només en 
va fer un croquis i delegà l’execució  de 
l’obra a Alexandre de Cabanyes5 que la va 
acabar l’any 1952. Cabanyes fou un pintor 
que es caracteritzà per una pinzellada 
llarga i densa.                                                                                                                     
       Alexandre de Cabanyes. Ascensió de Crist, 1952 
 

                                                                                                                                  
 
 
Alexandre de Cabanyes pintà també 
l’escena central de Crist a la creu pujant al 
cel envoltat d’àngels. En el registre inferior 
hi ha representada l’escena de l’Expulsió 
del Paradís  i a l’altre costat l’Anunciació 
amb un detall de fons de la Masia d’en 
Cabanyes.   
 
                                                                                                
 
 
       Alexandre  de Cabanyes. Anunciació , 1952                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
Les pintures laterals són obra del pintor Martí Torrents que les va executar l’any 1953.                                                         
 
L’any 2003, Àngel Marsé Ferrer restaurà les pintures.  
                                                                                               
                                                                                            
 
Història 
 
L’any 1853, el bisbe Josep Domènech Costa i Borràs féu una visita pastoral a la vila de Vilanova i 
la Geltrú. Aprofitant la visita, Mossèn Antoni Marrugat i altres prohoms de la ciutat  feren arribar 
al bisbe el projecte de construcció d’una nova parròquia en uns terrenys propietat del mateix 
Mn. Marrugat, la Sínia Xica.   
 
L’any següent, 1854, s’inicià la construcció d’una església de nova planta a Sant Pere, al barri de 
baixamar (barri de mar), sufragada per subscripció pública, segons els plànols projectats per 
Josep Simó i Fontcuberta.  
 

                                                           
5 “Alexandre de Cabanyes encarna l’esperit del Modernisme: la joia de viure, el gust per la llibertat, l’emoció de la 

mirada i una intensa relació amb la naturalesa. Amb pinzellada fluida i elegant, captura l’instant fugisser amb gran 
força educativa”. Escrit d’Oriol Pi de Cabanyes dins Homenatge a Alexandre de Cabanyes (1877-1972), Exposicions 
temporals. Dossier de premsa. p.5.  
 
 
 
 



El diumenge 14 de maig de 1854 es col·locà la primera pedra. Les obres anaren a bon ritme fins 
al 24 d’agost de 1855, any en què es paralitzaren en haver-se exhaurit tot el capital recaptat.  
 
El 1857, amb el capital d’aquells que havien emigrat a ultramar, es reprengueren les obres.  
L’estiu de 1859 finalitzà la construcció, quedant enllestides la nau principal i dues capelles 
laterals, dedicades probablement a Sant Antoni de Pàdua i a Sant Ramon.  
 
La parròquia de la Immaculada Concepció va ser erigida canònicament en parròquia l’any 1859 
(4 d’octubre) pel bisbe de la diòcesi, Josep Palau i Tèrmens. En un principi era sufragània de la 
de Sant Antoni Abat. L’any 1867 se’n va delimitar l’extensió parroquial.  
 
L’acabament definitiu es produí l’any 1891, quan es va enllestir la façana i es va aixecar el 
campanar, que va ser projectat per l’arquitecte Bonaventura Pollés i Vivó6.  
 
El temple va ser saquejat i destruït el 6 d’octubre de 1934 i restaurat i inaugurat el 5 de juliol de 
1936. El dia 24 del mateix mes va ser novament objecte de saqueig i no es va reprendre la 
reconstrucció fins després de la Guerra Civil (1936-1939).  
 
Sembla que la intenció inicial de Mn. Marrugat el juny de 1853 era respondre al requeriment 
dels pescadors que volien tenir una església dedicada a sant Pere Pescador, però la proclamació 
del dogma de la Immaculada Concepció el 8 de desembre de 1854, en va canviar l’advocació a 
la qual estaria des d’aleshores, dedicada.  
 
El 29 de maig de 1985 el Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Emm. I Rvm. Mons. Narcís 
Jubany, atorgà el decret de cotitularitat de Sant Pere juntament amb la Mare de Déu.  
 
 
 
Visites pastorals 
 
L’any 1853, el bisbe Josep Domènech Costa i Borràs visita Vilanova i la Geltrú.  
 
l’any 1859 (4 d’octubre), el bisbe Josep Palau i Tèrmens inaugura l’església de la Immaculada 
Concepció de Vilanova i la Geltrú 
 
[...] 
 
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. 

 

                                                           
6 Pollés i Vivó, Bonaventura (Barcelona, 1857 – Sevilla, 1919). Arquitecte i aquarel·lista. Fou l’arquitecte municipal de 
Vilanova, ciutat on dirigí la construcció del cementiri, la restauració de l’església de Sant Antoni. Treballà sota les 
ordres de Domènech i Muntaner a l’Exposició Universal de 1888.  



La primera visita pastoral del bisbe Agustí a la parròquia de la Immaculada Concepció de 
Vilanova i la Geltrú va ser el 8  de desembre de 2008.  
 
 
Rectorologi 
 
[...] 
 
1939 – 1944 Josep Masdeu Safons   Vicari 
1944 – 1945 Juan Bonet Gomis  Vicari 
1945 – 1952 Joaquin Pagès Ferrer   Vicari 
1947 – 1948 Fortià Camprodón Novellas Administrador 
1948 – 1978 Josep Sala Aymerich  Administrador 
1952 – 1954 Casimiro Martí i Martí  Vicari 
1954 – 1957 Luis Serrano Lorente  Vicari 
1957 – 1957 Manuel Rodés Sadurní  Vicari 
1957 – 1958 Joaquín Trías Birba  Vicari 
1958 – 1961 Manuel Folch Ribas  Vicari 
1961 – 1962 Lluís Portabella d’Alòs  Vicari 
1962 – 1965 Lluís Castells Rocabert  Vicari 
1965 – 1972 Bernardo Tapia Feria  Vicari 
1968 – 1976 Bernardo Tapia Feria  Encarregat 
1972 – 1976 Jaime Aixalà Regordosa,   OFM Vicari 
1976 – 1977 France [...] Carrero Vidal, SCHP Vicari 
1978 – 2006 Narcís Puig Llonch  Rector 
2006 – 2008 Rafael Maroto Cifuentes Rector 
2008  Àlvar Pérez Marqués  Rector 
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