
VILOBÍ DEL PENEDÈS 
Temple parroquial de Santa Maria de Vallformosa 
Mn. Lluís Panyella, 2 
08735 Vilobí del Penedès 
Arxiprestat: Vilafranca del Penedès 
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat 
 

 
 
Localització 
 
El temple de Santa Maria de Vallformosa és l’església parroquial del municipi de Vilobí del 
Penedès  
 
El municipi de Vilobí del Penedès està situat a la part central de la comarca de l’Alt Penedès. 
Limita al nord amb el terme de Font-Rubí, a l’Est amb la Granada i les Cabanyes, al Sud amb Pacs 
del Penedès i a l’oest amb Sant Martí Sarroca. El terme és regat per la riera de la Massana que 
vessa les seves aigües al riu Foix. La carretera de Vilafranca a Font-Rubí travessa el municipi.  
 
 
Datació 
 
1933 – 1936. Lleument damnat a la Guerra Civil, l’obra s’acabà a la dècada dels seixanta.  
 
Estil arquitectònic 
 
Historicista 
 
 
 



Descripció 
 
L’església de Santa Maria de Vallformosa, dissenyada per l’arquitecte Josep Maria Sagnier i 
Vidal1,  es va aixecar entre els anys 1933 – 1936 en estil neoromànic.  
 
Externament presenta murs de paredat amb carreus ben escairats a cantoneres tant al frontis 
com als murs laterals. El frontis té una portalada de tres arquivoltes de punt rodó, les dues 
exteriors bossellades, que descansen en una fina imposta i damunt dues columnetes per banda.  
 
Per sobre la llinda del portal rectangular hi ha un timpà decorat amb relleus que representen 
l’Ascensió. Una rosassa atrompetada amb motllures decorades amb relleus està situada a 
mitjana alçada i una cornisa angular, el corona. Per sota la cornisa destaca una arcuació cega.  
 
El campanar, adossat al mur de migdia, és de planta quadrada (5,98 x 5,98 m) i alçada de 23,22 
m. Està coronat per un terrat amb barana de carreus de merlets esglaonats. Dos frisos d’arcs 
cecs decoren la part alta. La cel·la té dues finestres geminades d’arcs de mig punt. Els murs estan 
aixecats amb carreus ressaltats a les cantonades a manera de lesenes. El mur frontal té en els 
tres primers pisos finestres geminades amb marcs de pedra blanquinosa carreuada. 
 
 
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 

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 Santa Maria de Vallformosa de Vilobí 
del Penedès va ser  va ser el 10 d’abril del 2011.  
 
 
Rectorologi 
 
[...] 
 
1939 – 1944  Alejo Rigol Miquel  Administrador 
1944 – 1948 Amadeu García Escobedo Administrador 
1948 – 1954 Josep Bach Molas  Rector 
1954 – 1955 Juan Colomé Abadie  Rector 
1955 – 1955 Francisco Pujol Freixes  Encarregat 
1955 – 1983  Santiago Benito Sebastià Rector 
1983 – 1996 Miquel Meler Muntané  Rector 

                                                           
1 Sagnier i Vidal, Josep Maria (Barcelona, 1890 – Barcelona, 1978). Arquitecte diocesà del Bisbat de Barcelona. Va 

acabar les obres del Temple Expiatori del Sagrat Cor (Barcelona) començades pel seu pare, Enric Sagnier i Villavecchia. 
Obra seva és també l’església de Sant Joan Baptista de Sant Adrià del Besós i la de Nostra Senyora dels Desemparats 
d’Hospitalet de Llobregat.   



1996 – 2008 Josep Cortada Anoll Rector 
2008  Josep Puig Font  Rector 
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