La Puríssima (parròquia de Sant Llorenç)
Guardiola de Berguedà
Ubicació
Berguedà
Al centre del poble i a la Plaça de l'església núm. 1. 08694
(Guardiola de Berguedà)
Emplaçament:
Al centre del poble a la Plaça de l'Església núm.01. prop de
l'aiguabarreig amb el Bastareny.
Alçada:
724,7
Comarca:
Lloc/Adreça:

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

42.23246
1.87967
407555
4676194

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Any:
Autor de l'element:
Estat de conservació:
Notes de conservació:

Protecció:
Número inventari
Generalitat:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
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08099-86
Patrimoni immoble
Edifici
Eclecticisme Historicista
XX
1955-59
Emili Porta
Bo
Al 1986 i en el programa del'1 % cultural es va construir la
nova coberta de teula ceràmica àrab i es van realitzar
sistemes de desguàs. Aquesta obra va ser dirigida per Jaume
Cuadrenc
Física
Si. Núm. 3406 IPAC (Inventari de Patrimoni Arquitectònic de
Catalunya)
Fàcil
Religiós
Privada
Parròquia de Sant Llorenç. Plaça de l'església núm 1. CP.
08694 (Guardiola de Berguedà)
Pere Cascante i Torrella

Data de registre de la fitxa:

dv., 07/07/2017 - 02:00

Descripció
Església de tres naus de planta basilical coronada per un absis central flanquejat per dues
absidioles. Als peus de l'edifici, a la façana de ponent, trobem una torre campanar de planta
quadrada amb coberta a quatre vessants i tes finestres triforades al pis de les campanes.
La coberta és a dues vessants amb teula ceràmica àrab damunt estructura de formigó. El
parament és de carreus de pedra sorrenca ben treballats i escairats, units amb ciment
pòrtland. L'entrada principal es situa a ponent i està composta és un arc de mig punt en
degradació amb arquivoltes i columnes amb capitells vegetals i àbac simple. Està
emmarcada per un frontis sostingut per permòdols simple. Les façanes laterals estan
compostes per un seguit de sis finestres emmarcades per arcs cecs i lesenes. La mateixa
disposició es repeteix a la façana principal. Interiorment està completament enguixada i
cadascuna de les naus està separada per arcs de mig punt que recolzen damunt de
columnes amb capitell floral. Les voltes són de canó i reforçades per arcs torals Tot l'aparell
està revestit i decorat amb pintures murals. Aquesta església és exactament igual que
l'església del convent dels caputxins de Solsona ja que van ser realitzades pel mateix
arquitecte Diocesà Emili Porta dins el mandat del bisbe i cardenal Tarancón. De fet es tracta
d'una construcció neoromànica dins d'un moviment historicista fet després de la guerra civil
(1936- 1939).
Observacions:
Església que presenta les mateixes característiques neo romàniques que l'església del
convent dels caputxins de Solsona ja que van ser fetes pel mateix arquitecte.

Història
La creació del nou municipi de Guardiola de Berguedà fruit de l'arribada del FF.CC i l'establiment
d'un nou nucli de cases a l'indret de l'Hostal nou va fomentar que l'antiga parròquia de Sant
Llorenç (prop Bagà) quedés molt allunyada i es decidís de construir-ne una de més nova a
l'indret actual. El solar escollit era propietat de la companyia Asland S.A, propietat de Felip
Bertran i Güell al que cedí el solar de forma gratuïta. L'obra va ser finançada pel "ministerio de
justicia" juntament amb la col·laboració de les empreses de la població i també l'aportació de
tómboles, donatius. Al 1956 es va començar la seva construcció que havia de tenir un termini de
durada de dos anys. Amb tot les inclemències del temps van doblar el termini d'execució i
finalment t el 20 de setembre de 1959, el bisbe de Solsona Dr. Vicente Enrique i Tarancón en va
consagrar el nou temple sota l'advocació de la Immaculada Concepció de Maria tot i que se la
coneix com a parròquia de Sant Llorenç. Posteriorment i el 1988 es van fer obres d'estintolament
i de reforç dels tirants ja que l'edifici patia greus problemes d'estabilitat. Altres obres en serien la
instal·lació de la calefacció el 1992, la nova il·luminació exterior el 1996 i el repàs de les seves
cobertes i de la rectoria annexa el 2000.
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