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HISTÒRIA DEL CONJUNT 
Al segle XVII era dependència de 

l'Arboç i al segle XVIII de Sant Pere de 
Castellet. Sembla, però, que en algun 
moment entre 1666 i 18511 assolí la 
categoria de parròquia, fins a la seva 
erecció canonical definitiva el 1904.  Al 
juliol de l’any 1936 el temple fou profanat 
i l’arxiu destruït completament.  No 
obstant això, la fàbrica quedà dempeus. 
L’any 1940 el rector, Mn. Antoni Costa, 
inicià la restauració del temple. Mn. Joan 
Peris i Mn. Santiago Casanova, 
prosseguiren les obres de reconstrucció.  
Durant el període de 1940 a 1948 s’erigiren 
l’altar major, el de la Puríssima, el de  
Sant Antoni, el de Sant Isidre i el del Sant 
Crist. La decoració de la nau central i de 
l’absis es portà a terme també en aquest 
període. Des de 1948 a 1954 es reposà i 
beneí una nova campana.  
                                                      
1 Notes de Mn. Mas. En origen fou parròquia i provisió del prepòsit de Solsona fins que l’any 1682 fou 
encomanada al rector d’Arboç i més tard al de Sant Pere de Castellet. El bisbe Ecix, en la visita de l’any 1739, 
volgué renunciar-la per la precària situació i el gran inconvenient en servir-la. L’any 1770 era regida pel rector 
de Castellet i considerada sufragània de Sant Pere.   

 
Des de 1955 a 1961 s’adquiriren una 
custòdia de plata, un reliquiari de plata i 
ivori i diversos ornaments.   

 
Primera i última visita pastoral 
documentada 

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 

Localització: Carretera de Muntanyans, s/nº 

Sant Marçal (Castellet i la Gornal) 

Datació: 1914 

Estil arquitectònic: Darreres tendències 

Festa destacable: 30 de juny (St. Marçal). 
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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 Marçal de 
Castellet i la Gornal va ser el 22 de maig 
de 2011.   

 

Beneficis  
Benefici de santa Maria, sant Jaume i 

sant Julià, fundat per Donyam Saurinam 
de Castellet, Collatio any 13312.   

  
Benefici de la Mare de Déu de 

Montanyans, citat l’any 1343 .   
  
Benefici de sant Julià, en l’església de 

sant Estve de Castellet annexa a sant Pere 
de Castellet, fundat per Galçeran de 
Masdovellas, citat a la Collatio de 13064.  

 

 

                                                      
2 ADB, Campillo, Speculum Titulorum Eclesiastorum, 1795. vol. IV, p. 522 
3 ADB, Campillo, Speculum Titulorum Eclesiastorum, 1795. vol. IV, p. 524 
4 ADB, Campillo, Speculum Titulorum Eclesiastorum, 1795. vol. IV, p. 525 
5 L’any 1936 l’arxiu va ser cremat. Tota aquella documentació que ara utilitzaríem per a fer un llistat dels rectors 
va desaparèixer.   

Rectorologi5 

Anys de 
nomenament Rector 

            1307  Bernat Carrió 
1307 – 1328  Pons Vadell 
1328 – 1340  Arnau Terrasse 
1340 – 1349  Berenguer Sofet 
1349 – 1352  Berenguer Carbonell 
1352 – 1359  Bernat Ses Seguals  
1359 – 1365  Francesc de Theràs 
1365  Ferrer Roig 
            1398 Pere Company 
1398 – 1446  Francesc Baró  
1446 – 1452  Francesc Giralt  
1452 – 1455  Pere Sansapiera 
1455 – 1456  Arnau Guillem  
1456 – 1486  Eymerich Morendet  
1486 – 1488  Antoni Rovira  
1488 – 1491  Miquel Maman  
1941 – 1509  Antoni Rovira  
1509 – 1513  Pere Savall 
1513  Guillem Borrell 
            1577 Miquel Pintor  
1577 – 1606  Simón Bolet  
1606  Llorens Mabudrich 
                        [...] 
1682  Encomanada al Rector de 

la Parròquia de l’Abroç i 
després al Rector de Sant 
Pere de Castellet. 

                        [...] 
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1994 – 2000  Santiago Casanova Giner 
2000 – 2007  Josep Ramon Cases 

Vaqués 
2007 – 2011  Josep Lluís Muñoz García 
2011 – 2012  Jaume Berdoy Alemany 
2012 – 2020 Juan Antonio Dólera 

Crusset 
2020 -  Xavier Aymerich Miñarro 

 

EXTERIOR DE L’ESGLÉSIA 
L'església de Sant Marçal, situada a la 

part més elevada del nucli del mateix 
nom, és una construcció de planta 
rectangular amb absis semicircular. 
Aquesta té una única nau i es cobreix amb 
teulada a dues vessants.  

La coberta de la torre és de pavelló, 
decorada amb ceràmica vidriada. La porta 
d’accés, d’arc de mig punt, domina la part 
central de la façana i està emmarcada per 
motllures d’inspiració clàssica. Per sobre 
l’arc de mig punt, una obertura circular 
permet l’entrada de llum a l’edifici. Al 
vèrtex de la teulada hi ha una creu.  

El conjunt es completa amb les capelles 
adossades d’ambdós costats i amb l’edifici 
de la rectoria. L’edifici actual presenta a la 
façana una inscripció amb la data de 
19146.   

                                                      
6 Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Direcció General de Patrimoni. Dins:  
https://extranet.cultura.gencat.cat/eGIPCI [Consultada 22/04/2015]  
7 Ferrer i Pino, Agustí, Sitges, 1884 – 1960. A Sitges pintà els frescos de la capella i de l’escala principal de 
L’Hospital de Sant Joan (1915-1916), així com el cambril de la Verge del Vinyet (1919) i el presbiteri de l’ermita 
de la Trinitat (1929), entre d’altres. Exposà les seves obres en galeries de prestigis: Galeria d’Art i Lletres (1929), 
Exposició Històrica d’Art Sitgetà (1925, Salón Dardo, a Madrid, (1944. Pintà paisatges, retrats i figures humanes 
completes.   

 
Façana  
    La façana és de composició molt 
senzilla. 

Campanar i campanes  
El campanar és de planta quadrada i 

formada per tres cossos, en els quals 
s'obren finestres d'arc de mig punt. 

 

INTERIOR DE L’ESGLÉSIA 
A l’absis, obra del pintor Agustí Ferrer 

i Pino7, hi ha representada la pujada al cel 
de Crist envoltat del àngels. A sota, Crist 
es troba envoltat pels apòstols i per altra 
gent que l’ha vingut a veure. Els ocres i 
tons marronosos predominen per sobre 
dels blaus, ja que el cel és de color marró, 
a l’igual que el fons de paisatge. La 
sensació és de moviment, determinat per 
les formes 
sinuoses de les 
robes 
caigudes. Cal 
destacar els 
àngels que 
envolten Jesús 
a la seva 
pujada al cel ja 
que la 
perspectiva 

https://extranet.cultura.gencat.cat/eGIPCI
https://extranet.cultura.gencat.cat/eGIPCI
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està força aconseguida i sembla que les 
figures sobresurtin de l’absis. Tota 
l’escena està dominada per la figura de 
Sant Marçal. 

Sobre l’interior també en destaca la 
decoració de la capella del Sant Crist. 
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