CASTELLVÍ DE LA MARCA
Temple parroquial de Santa Maria de la Múnia
Plaça nova, nº 3
08732 La Múnia (Castellví de la Marca)
Arxiprestat: Vilafranca del Penedès
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat

Localització: El terme municipal de Castellví de la Marca és situat a l’extrem occidental de la
comarca, al límit amb el Baix Penedès i el Garraf. Limita al Nord amb Sant Martí Sarroca, a l’Est amb
Santa Margarida i els Monjos, al Sud amb Castellet i la Gornal.
Datació: 1890
Estil arquitectònic: Historicisme
Descripció: L'edifici té planta de creu
llatina, nau única, capelles laterals i
absis poligonal. Els esgrafiats de la
façana es van eliminar en la darrera
restauració. Adossat a la façana hi ha
el campanar, de base quadrada i cos
superior octogonal. Annexa a
l'església hi ha la rectoria 1.
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Història: Parròquia coneguda amb el nom de Santa Maria de la Múnia o Almúnia. Les primeres
notícies documentals de l’església daten del segle XII, però la primera vegada que s’esmenta el
poble és el 27 de febrer de 1209, en uns escrits que parlen d’una disputa entre un pare i un fill,
en què la senyora de la baronia de Castellví va haver de posar pau. Uns anys més tard, el dia de
Sant Joan de 1258, el rei Jaume I concedí als senyors de la Marca el gaudi d’un mercat, sembla
que tots els dijous, en el lloc de l’Almúnia, en el terme de Castellvell del Penedès 2. Des de fa més
de 800 anys hi havia una capella en honor de Santa Maria -preromànica per l’època de
construcció- de la qual no en queden restes. Aquesta capella depenia de la parròquia de Sant
Sadurní a la qual fou annexada l’any 1776.. Se’n segregà quan fou erigida parròquia l’any 1907.
Visites pastorals
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 Santa Maria va ser el 29 de maig de
2011.
Beneficis
Benefici de la Mare de Déu en la capella d’Almunia, fundat per Guillelma de Moncada, senyora,
dominam, de Castellvell de la Marca 3.
Abreviatures
ADB, Arxiu Diocesà de Barcelona
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