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HISTÒRIA DEL CONJUNT 
A finals del segle XVIII el poble de 

Cervelló va començar a créixer al costat de 
la carretera. A mitjans del segle XIX 
s’encarregà un primer projecte per a la 
construcció d’una nova església a 
l’arquitecte Oriol Mestres i Fosses però no 
es va dur a terme. L’any 1896 es va 
col·locar la primera pedra de l’església a 
partir del projecte de Gallissà i de Font 
Gumà. L’any 1936 amb la guerra patí 
danys i fou restaurada per Baldiri i Tibau, 
arquitecte conservador de la Diputació 
Provincial de Barcelona1.   

 

                                                      
1 Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Direcció general del Patrimoni Artístic i Arquitectònic. 
Dins: https://extranet.cultura.gencat.cat/eGIPCI/ [Consultada 7-10-2015] 

 

 
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 
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 
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iniciar el seu ministeri episcopal el 12 de 
setembre de 2004.  

  
La primera visita pastoral del bisbe 

Agustí a la parròquia de Sant Esteve de 
Cervelló va ser el 16 de novembre de 2008.   
 

Rectorologi 

Anys de 
nomenament 

Rector 
 

                      [...] 
1948 – 1955  Miquel Rubio Peiró 
1956 – 1964  Francesc Tena Garriga 
1964 – 1996  Francesc de P. Queralt 

Armengol 
1997 – 2008  Xavier Ribas Matamoros  
2009 – 2015  Ricard Hernández Taulé 
2015 – 2016 Francesc Tirado Lara  
2016 -  Rafael Vilaplana Moltó 

 

 

 
                                                      
2 Gallisà i Soqué, Antoni Maria (Barcelona, 1861-1903). Arquitecte modernista català que col·laborà amb Lluís 
Domènech i Montaner i Josep Maria Jujol. Les obres que realitzà al Baix Llobregat combina l’estil gòtic amb les 
construccions típiques de les masies catalanes. Utilitza el maó com a material constructiu. Com la majoria dels 
arquitectes de la seva generació dissenyà mobles, mosaics i esgrafiats. Va ser el dissenyador de les ceràmiques 
de catàleg de la fàbrica Pujol i Bausis. Dins: Vikipèdia. L’enciclopèdia lliure. https://ca.wikipedia.org/wiki/ 
[Consultada 710-2015]  
3 Font i Gumà, Josep, 1859-1922. És autor de la font de la plaça de Soler i Gustems de Vilanova i la Geltrú (1893), 
de l’hospital de Sitges, de la casa Puig i Colom de Barcelona (1913-14) i de la fàbrica Pirelli de Vilanova. El 1904 
féu la reforma de l’Ateneu Barcelonès. Amic de Domènech i Montaner i d’Antoni Maria Gallissà, féu amb ells 
nombroses sortides arqueològiques, en les quals sovint aconseguia peces per a la seva notable col·lecció de 
ceràmica catalana dels s. XIV al XVI, que el 1919 oferí a la diputació de Barcelona en canvi de la restauració del 
castell de la Geltrú. Esdevingué acadèmic de Sant Jordi el 1922. Publicà l’important treball Rajoles d’art vidriades 
catalanes i valencianes (1905). Dins: Gran Enciclopèdia Catalana, http://www.enciclopedia.cat [Consultada 7-10-
2015]  

EXTERIOR DE L’ESGLÉSIA 
L’edifici és d’una nau única amb 

capelles. 
 

Façana  
La façana principal té un con central 

amb dos registres molt marcats. La part de 
baix tres grans arcs emmarquen les portes 
d’accés i la pedra traça aquí una textura 
més rugosa. El segon nivell juga amb el 
ritme de diferents arcuacions i el 
protagonisme del maó.  A la part esquerra 
de la façana s’alça el campanar de planta 
quadrada, i a la dreta la casa parroquial 
inspirada en una masia catalana de dos 
nivells i culminada amb una porxada al 
pis superior. Aquest cos combina també la 
decoració de pedra i maó amb tocs de 
ceràmica vidriada i heràldica d’inspiració 
medieval .    
L’encarregat de projectar aquest nou 
edifici va ser Antoni Maria Gallissà i 
Suqué2 que, amb l’ajuda de Josep Font i 
Gumà3, van crear un espai de plena 
inspiració modernista amb regust de 
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l’arquitectura gòtica que tan de moda 
estava en aquell moment, culminant-ne la 
construcció l’any 1908.   

 

INTERIOR DE L’ESGLÉSIA 
 

          
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’edifici és de nau única amb capelles 

entre els contraforts que s’obren amb arcs 
apuntats sustentats per columnes i 
comunicades entre si. Sobre aquestes hi ha 
una galeria amb finestres. La nau culmina 
amb un absis poligonal, i la coberta és a 
dues aigües, amb embigat sustentat sobre 
arcs diafragma apuntats. Tot l’interior 
crea l’espai a partir de conjugar la pedra i 
el maó.    
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