
AVINYONET DEL PENEDÈS 
Església de Santa Margarida del Penedès 
08793 Cantallops  
Centre de culte vinculat a la Parròquia de Sant Pere d’Avinyó d’Avinyonet del Penedès 
Arxiprestat : Vilafranca del Penedès 
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat 
 

 
 
 
Localització : L’església de Santa Margarida es troba dins del terme parroquial de Sant Pere 
d’Avinyó, al barri de Cantallops.   
 
Datació : 1940-1975 
 

Estil arquitectònic : Historicista.  
 
Descripció : Situada en un replà sobre un petit 
turó, al peu del Cap de Grill, al nucli urbà de 
Cantallops. Junt amb la capella romànica del 
Sant Sepulcre d’Olèrdola, és l’únic edifici de 
caràcter religiós de planta circular existent al 
Penedès. Aquest tipus de planta és la que li 
dóna un caràcter emblemàtic i especial, al 
qual cal afegir que gaudeix d’una gran 
visibilitat de tot l’entorn. En el seu interior es 
venera una imatge de Santa Margarida. La 
creu que hi ha sobre l’altar havia estat amb 
anterioritat una creu processional. Aquesta 
creu té característiques barroques (segle 
XVII). La capella de Santa Margarida del 
Penedès és sufragània de la parròquia de Sant 
Pere d’Avinyó1.  

 

                                                           
1 Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Direcció General del Patrimoni Artístic i Arquitectònic. Dins: 
https://extranet.cultura.gencat.cat/eGIPCI [consultada 17-12-2014] 

https://extranet.cultura.gencat.cat/eGIPCI


Història:  Des del segle XVI hi ha documentació que demostra l’existència d’una capella dedicada 
a Santa Margarida, a Cantallops, així l’any 1579, Jaume Peipo d’Avinyonet, deixa diners en el seu 
testament per arreglar la Capella de Santa Margarida de Cantallops i el 1729 el Visitador General 
de Sant Pere d’Avinyó mana que els obrers d’Avinyonet arreglin la capella. Es troba 
documentada per primera vegada l’any 1743 (juny, 25) quan s’esmenta una llicència del vicari 
general al rector d’Avinyonet del Penedès, Francesc Busquets, per beneir la capella de Sta. 
Margarida novament edificada en dita parròquia en relleu de la destruïda2. L’església actual va 
ser consagrada el 20 de juliol de 1975 pel bisbe Capmany. Segons la documentació existent 
l’església es va construir gràcies als donatius dels feligresos i les obres foren dirigides per dos 
paletes del poble, Joan Ràfols i Josep Guilera. La forma rodona de l’església sembla que va ser 
una mica difícil d’assimilar, ja que la majoria de les esglésies tenen planta de creu llatina, 
tanmateix, amb el temps, s’ha convertit en el seu signe d’identitat. Abans de la Guerra Civil hi 
havia una capella una altra capella de Santa Margarida prop dels Xops, amb un petit barri 
empedrat marcat per cancells baixos.  
 
L’any 1758 (febrer, 1) el vicari general d’Avinyonet del Penedès dóna llicència al rector per beneir 
una campana3. 
 
L’església actual substitueix a una anterior de la qual no se’n tenen més dades. Està oberta al 
culte l’any 1921 
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