Santa Maria del Camí, església nova
Argençola
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Alçada:

Anoia
Antiga N-II km 539,5. Santa Maria del Camí
Al nucli de Santa Maria del Camí, al sud de l'antiga N-II.
507

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

41.62818
1.47392
372879
4609620

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

08008-48
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Historicista Popular
XX
1919
Bo
L'estat de conservació és bo.
Inexistent
IPA: 6101
Fàcil
Religiós
Privada
Bisbat de Vic. C/ Santa Maria, 1 - 08500 VIC
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU S.C.P.
dl., 28/03/2011 - 02:00

Descripció
Església neoromànica, inspirada en el Primer Art Romànic (del segle XI). La façana
emmarcada per lesenes a les vores i coronada per una teoria d'arcuacions al remat a doble
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vessant, respon a models d'aquest tipus persistents en el segon romànic. Els absis són
totalment adscrivibles a dit període. El que difereix son els contraforts dels murs laterals,
molt destacats, que recolzen clarament una volta neoromànica de mig punt amb arcs torals.
Tampoc el portal, tot i ser d'arc de mig punt, respon als models del primer romànic,
igualment com el gran finestral que presideix la façana. Que recorda més les façanes
tardanes ja dins de formulacions dutes a terme en molts casos en edificis promoguts pel
Císter.
En el seu interior s'observa que és d'una sola nau, i amb dues petites capelles laterals.
Presenta una cor a l'entrada. Hi ha un mural en l'absis, que representa l'ascensió. Hi trobem
també una talla d'una Mare de Déu. En un capella lateral s'observen diferents imatges de
sants.

Història
És un temple neoromànic construït entre els anys 1918 i 1919.
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