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Fàcil
Religiós
Privada
Ref. Cad.: 7992001DG0479S0001OP
Fàbrica de Cal Prat

Descripció
Església d'una sola nau amb capelles laterals, amb presbiteri quadrat al qual s'hi afegiren
dos cossos, la sagristia i el baptisteri. La façana, orientada a migdia i en situació frontal a la
casa dels propietaris, es un exemple auster d'historicisme amb clares referències
renaixentistes o clàssiques, evidenciades especialment en l'ús de recursos decoratius de
catàleg, tals com el frontó triangular de la façana, el campanar en forma de templet, l'òcul i
sobretot el recurs de la pedra "encoixinada" seguint els esquemes i models neoclàssic.
Adossat al costat de llevant de l'església, es van construir la rectoria i l'escola dels nens.
Observacions:
L'any 1946 el bisbe de Solsona, Mn Enrique Tarancón, beneí les obres de restauració de
l'església i la reposició del campanes.

Història
Els orígens i l'aparició de la colònia de Cal Prat tenen com a protagonista la figura de Teodor
Prat, un industrial de Sallent (Bages) que comprà, l'any 1870, els terrenys on a continuació
construí una fàbrica de filats i teixits de cotó. El permís d'obres li arribà el 1871 i el berguedà
Francesc Joan Canals, mestre d'obres, s'encarregà d'aixecar la fàbrica, els espais industrials
annexos i els primers habitatges per als treballadors. Més endavant, la colònia s'amplià amb la
construcció de més habitatges i els propietaris encarregaren, també, la construcció d'una
església i d'una torre per al seu ús privat.
L´església s'inaugura el 1882 i el 1949 fou restaurada per paliar els efectes del saqueig que va
patir durant la Guerra Civil.
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