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08020-44
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Eclecticisme Historicista
XX
1940
Bo
Legal
Text refós de la normativa urbanística del PGOU (desembre de 2007)
Si, IPA nº 19433

Fàcil
Religiós
Privada
Església
Oriol Vilanova
dv., 29/05/2009 - 02:00

Descripció
Església de planta rectangular, de tres naus, orientada al nord-est. La capçalera és quadrada, i està
lleugerament rebaixada respecte a l'alçada de la resta de l'edifici. El parament de la façama és fet amb blocs
irregulars de pedra. L'edifici presenta un campanar de torre, de planta quadrada, adossat a la dreta de la
façana principal, de planta baixa i tres pisos. Exteriorment té una finestra a cada planta, estretes i amb arc de
mig punt, a l'estil de les espitlleres del romànic, essent més altes i amples les del pis superior, on es troben
les campanes. Corona el campanar una sostre de teula àrab a quatre vessants rematat per una creu-penell.
Totes les cantonades exteriors de l'edifici, incloent el campanar, presenten cantoneres, fetes amb carreus de
pedra tallada. La façana principal de l'edifici presenta, a la planta baixa, una porxada amb tres arcs de pedra,
al fons de la qual es troba la porta d'entrada al temple. Per sobre d'aquesta porxada i centrant la façana hi ha
una rosassa, emmotllada en pedra artificial amb un vitrall. EL calat decoratiu presenta una orla de 10 cercles
que envolten una creu grega situada al centre. Cal destacar el fet que la superfície on està encastada la
rosassa està degradada en un segon nivell respecte la superfície de la façana general, a mode de baix-relleu.
Aquest element es repeteix per sota de la cornisa del sostre. El cim de la cornisa està rematat per una creu
de pedra. A l'interior de l'edifici destaca el tram de la nau central, més ample i elevada que les naus laterals.
Les naus estan separades per arcs torals, mentre que el sostre, de doble vessant, està sostingut per tramades
d'arcs formers de mig punt que descansen directament sobre els murs de la nau central. En els panys de
paret que formen aquests arcs hi ha finestres d'ull de bou amb vitralls de vidre translúcid, sense coloració.
L'espai de l'absis és quadrat, i l'altar està situat sobre una elevació d'un graó. A la paret del fons de l'absis hi
ha, elevada, una estàtua de Sant Cristòfor, moderna, amb el nen Jesús a l'espatlla dreta. Sobre el primer tram
de la nau central, sobre l'entrada al temple, hi ha el cor, on destaca, al mur, la rosassa de la façana principal.

Observacions:
L'edifici sencer s'inspira en un estil arquitectònic proper al neo-romànic .

Bibliografia
AAVV (1988): Fitxes de l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya. Biblioteca del Centre
Documentació del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. Inèdit
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