Església parroquial dels Monjos
Santa Margarida i els Monjos
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Alt Penedès
Plaça de l'església (nucli dels Monjos)

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.31994
1.66251
388059
4575137

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Any:
Estat de conservació:
Protecció:
Número inventari
Generalitat:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08251-10
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Neoclàssic Historicista
XX
1920
Bo
Inexistent
si, IPA 2793
Fàcil
Religiós
Privada
Arquebisbat de Barcelona c/ Bisbe 5, Barcelona.
Tríade scp
dl., 06/05/2002 - 02:00

Descripció
Església de tres naus i absis semicircular. La nau central és de volta de canó seguit. La
façana principal presenta elements neogòtics. Destaca el portal d'arc tudor, una rosassa i a
la part superior una sèrie d'arcuacions ogivals de caire neogòtic i un ràfec amb motllures.
Una creu de pedra es situa a la part més elevada de la façana. Les naus laterals també
destaquen a la façana per les seves finestres ogivals neogòtiques. Des d'una de les naus
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laterals s'alça el campanar de planta quadrada on hi ha ubicat un rellotge. A l'espai que
ocupen les dues campanes que hi ha a l'actualitat s'obren dues obertures apuntades en
cadascuna de les cares. L'obra està feta de mamposteria. En la mateixa nau on està el
campanar hi ha també dues capelles adossades que sobresurten de la nau amb una forma
semicircular. A la part de darrera de l'església hi ha dos finestres d'arc apuntat tapiades. En
aquesta part hi ha també una casa adossada amb un parament molt similar al que presenta
l'església i un petit jardinet al davant. A l'altre nau també s'adossa una edificació, el despatx
parroquial, precedit d'un gran pati. L'interior de l'església és igualment de caire neoclàssic.
Destaca la volta de canó seguit.
Observacions:
L'entorn de l'església està força degradat, sobretot la banda que dóna al riu Foix.

Història
S'inicien les obres al 1920, amb la primera pedra l'any 1932, es va començar a bastir la façana i
el campanar. Entre 1950 i 1951 es feren reformes a l'interior a càrrec de l'arquitecte Fèlix Mestre
i el constructor Ramon Vinyals.
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