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HISTÒRIA DEL CONJUNT 
El projecte de construcció d’una 

església dedicada a Sant Abat s’inicià 
l’any 1909 quan es constituí una junta de 
Construcció. L’any 1909 uns 400 veïns 
residien en el sector sud del poble, 
allunyat de la parròquia de Santa Maria i 
amb camins costeruts per a poder-hi 
arribar. L’arquitecte Juli Maria Fossas i 
Martínez1 féu el primer disseny dels 
plànols amb una magnificent façana i 
campanar, si bé més endavant els adaptà 
                                                      
1 Fossas i Martínez, Juli Maria (Barcelona, 1868-1945) fou un arquitecte modernista. Treballà a l’Ajuntament de 
Barcelona en la secció d’ornamentació i fou arquitecte municipal de Malgrat de Mar, del Masnou i d’Arenys de 
Mar.   
2 Duran i Ventosa, Claudi, arquitecte. Des de 1892 arquitecte de la diòcesi de Solsona, càrrec que mantingué fins 
a la seva mort. Fou un dels primers arquitectes que utilitzà el ciment armat en la construcció. Treballà en esglésies 
parroquials, capelles i colònies industrials importants com la Sedó.   
3 Modrego Casaus, Gregorio, (El Buste, Aragó, 1890 – Barcelona, 1972). Arquebisbe de Barcelona (1964-1967) 
4 Labor Pastoral de un gran pontificado, Barcelona, 1962, p. 154.  
5 ADB, Parròquies, Arxius, 5,  p. 351-399.   
 

l’arquitecte Claudi Duran i Ventosa2  que 
fou qui dirigí les obres de construcció. El 
17 de gener de 1907 es beneeix la primera 
pedra del projectat temple en els terrenys 
d’una antiga vinya. Les obres duraren sis 
anys. Fou erigida en parròquia pel bisbe 
Gregorio Modrego3, segons edicte de 29 
de desembre de 19484. El temple 
parroquial  construït el 1913, va ser 
incendiat durant la Guerra Civil de 1936-
19395, però sense rebre greus 
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conseqüències. El 1957 s’aproven els 
plànols definitius d’ampliació del temple 
projectats per l’arquitecte Manuel Valls i 
Vergès. L’octubre de 1959 es produeix un 
avançament en el mur de contenció 
gràcies als grups de treball voluntari però 
una esllavissada de terres comportà la 
necessitat de buscar jornalers a sou. Al 
novembre de l’any 1960 s’inicia 
pròpiament la fase de construcció amb 
l’arc lateral del creuer i la sagristia, que 
s’inaugura el 3 d’abril de l’any 1961. L’11 
de març de l’any 1962 s’inaugura el 
rellotge de la torrecampanar de Sant 
Antoni Abat. El novembre de 1962 
guanyen alçada les parets laterals del 
presbiteri i el desembre de 1963 ja s’han 
construït els tres arcs del cimbori. El març 
de 1964 ja està col·locat el bigam de ferro, 
el gener de 1965 es donen per acabades les 
obres. 

 
Primera i última visita pastoral 
documentada 

El 12 de novembre de l’any 1915 el 
bisbe Enric Reig, de gira pastoral, visita 
l’església de Sant Antoni Abat.   

  
El 25 d’abril de  l’any 1929 el bisbe 

Josep Miralles visita Corbera i proposa 
que el temple de Sant Antoni tingui rector 
permanent i per fer-ho possible caldria 
construir una rectoria on hi pogués viure.   

  
El 19 de juny de 1933 el bisbe Manuel 

Irurita administra per primera vegada el 
sagrament de la Confirmació.   

  

El 29 de desembre de 1948 el bisbe 
Gregorio Modrego Casaus visita l’església 
de Sant Antoni Abat  

  
El 19 d’abril de 1954 el bisbe Gregorio 

Modrego Casaus torna de visita, en aquest 
cas per a la benedicció de la primera pedra 
de la nova església parroquial.   

  
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 Sant Antoni Abat 
va ser el dissabte 13 de desembre de 2008.   
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Rectorologi 

Anys de 
nomenament Rectors 

                       [...] 
1929 – 1932  Jaume Serra i Parera 
1932 – 1933  Tomàs Blanc i Sauret 
1933 – 1942  Pere Cantons i Cortés  
1942 – 1948  Rafael Martí i Montané 
1949 – 1957  Josep Llaverias i Poch  
1957 – 1985  Jaume Estefanell i Alsina 
1985 – 1988  Jaume Inglavaga i 

Vilarrubla 
1988 – 1995  Manuel García i Nicolàs  
1995 – 2007  Frederic Esteve Cañameras 
2007 – 2014  Josep Figueras i Jové  
2014 –  Daniel Palau i Valero  

 

EXTERIOR DE L’ESGLÉSIA 
Temple modern de planta basilical, 

amb atri, naus i creuer.  
 

INTERIOR DE L’ESGLÉSIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El cimbori i els finestrals són de vitralls 
formigonats de construcció moderna.    
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