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HISTÒRIA DEL CONJUNT 
L’església parroquial de Sant 

Sadurní de la Marca es construí l’any 
1925 amb un estil neogòtic. Fou 
seriosament damnada durant la 
Guerra Civil i restaurada el 1955 sota 
projecte de Josep Mª Sagnier1. 

                                                      
1 Josep Lluís Sagnier i Villavecchia, marquès de Sagnier (Barcelona, 21 de març de 1858 – Barcelona, 1 de setembre 
de 1931). Arquitecte català d’estil eclèctic, amb una certa tendència classicista, es va moure artísticament amb un 
estil proper al modernisme però interpretant-lo d’una manera sòbria i funcional. La seva font d’inspiració és 
l’arquitectura medieval, romànica i gòtica. Rebé una gran quantitat d’encàrrecs mercès a un gran coneixement 
de l'ofici, capacitat de treball, rigor pressupostari i adaptació al gust decoratiu de la societat del seu temps. 
Malgrat tot, a causa d’aquesta vinculació amb l’Església caigué en un injust oblit. La seva obra ha passat també 
desapercebuda ja que a començaments del segle XX s’inicià un nou corrent artístic, el noucentisme, pel qual es 
van decantar els artistes i que, d’alguna manera, relegà a l’oblit  autors que treballaren entre finals del segle XIX 
i començament dels XX. Dins Wikipèdia: l’enciclopèdia lliure, https://es.wikipedia.org/wiki/Wilipedia 
[Consultada 23-06-2015]  
 

 

 
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 

Localització: El Maset dels Cosins, 1 

(Castellví de la Marca) 

Datació: 1925  

Estil arquitectònic: Neogòtic  

Festa destacable: 15 d’agost  
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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 Sant Sadurní de 
Castellví de la Marca va ser el 29 de maig 
de 2011.   

 

Rectorologi 

Rectors de la Parròquia de Sant Sadurní 
de la Marca a la nova seu del Maset del 
Cosins. 

Anys de 
nomenament Rectors 

  [...] – 1994  Thierry Casamor i Ribas 
1994 – 1997  Thierry Casamor i Ribas 
1997 – 2012  Ferran Bueno Ferrer  
2012 – 2018 Agustí Roig Marcè 
2018 -  Valentí Alonso Roig 

 

 

 

EXTERIOR DE L’ESGLÉSIA 
Església d’una sola nau amb capelles 

laterals. La capçalera és rectangular i la 
coberta a dues vessants, sobre arcs 
apuntats i embigat vist. Al costat de 
l’església hi ha la rectoria. 

 

Campanar i campanes  
El campanar és de planta quadrada.  
 

INTERIOR DE L’ESGLÉSIA 
Pica Baptismal 
  És una pica 
quadrangular 
amb els 
angles 
arrodonits i 
els laterals 
ondulats. Les 
parets són 
verticals fins 
als 30 cm de la 
boca on 
s'inicia la part 
concavada de base del vas. Segurament 
haguera d'anar muntada sobre una 
peanya  d'uns  40-50 cm 
aproximadament. És d'una forma molt 
poc comuna que únicament té paral·lels 
en terres del Penedès, concretament en la 
de Sant Jaume de Domenys. Actualment 
fragmentada es conserven de l’original 
tres trossos que composen la totalitat de la 
base i part dels laterals essent possible la 
seva reconstrucció. La boca presenta una 
motllura formada per dos bordons 
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contigus en la seva superfície plana i un 
altre de 5 cm que l'entorna en la part 
lateral. A 30 cm de la boca hi ha una sanefa 
de 5 cm d'amplada formada per un seguit 
de petites piràmides de 2,5 x 2,5 cm de 
base2. Aquesta pica és procedent de la  
primitiva església parroquial de Castellví 
de la Marca situada al costat del cementiri, 
on es conserven importants vestigis del 
primitiu temple romànic dedicat 
igualment a Sant Sadurní i que fou 
abandonat l'any 1927.    
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2 Generalitat de Catalunya. Direcció General del  Patrimoni  Artístic  i  Arquitectònic. 
 Dins  : https://extranet.cultura.gencat.cat/eGIPCI  [Consultada 28-01-14]  
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