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Restauració del
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Façana de ponent amb el capçer i la coberta restaurats el 2010. Detalls de les
impostes esculpides del portal major, amb àngels músics i personatges de la
societat civil.
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La vila emmurallada
El nucli antic de l’actual vila de Bagà es va formar a partir
del segle XIII, tot encerclat de muralles i a redós del castell
dels barons de Pinós, el qual s’enlaira al punt més alt de
l’esmentat nucli i és conegut avui dia com el Palau de
Bagà. Aquesta no era la primera vila baganesa; abans
havia estat ubicada muntanya amunt de l’actual, al solà
de Sant Sebastià i a l’entorn de la seva parròquia, que
era dedicada a sant Esteve. El nou poble va constituirse a partir del 1234, quan Galceran III de Pinós i la seva
esposa Esclarmunda van atorgar privilegis perquè els
vilatans es desplacessin més avall i comencessin a
construir-hi les seves cases.
El centre històric de Bagà encara conserva el
teixit medieval limitat per la muralla que, tot i haver
desaparegut en bona part (o haver estat embeguda
per les cases), conforma un traçat ben deﬁnit i dibuixa
una planta trapezoïdal de 160 m de longitud per 108 m
d’amplada màximes. La trama urbana es desenvolupa
en pendent i en una retícula força ortogonal, en la qual
els carrers longitudinals prenen la direcció est-oest, i
els perpendiculars formen estretes vies costerudes que
descendeixen des del Palau tot travessant la vella vila de
nord a sud i donant lloc a petites places. El carrer Major
desemboca a la plaça porticada de Galceran de Pinós i
constitueix l’artèria principal de l’antic recinte murallat. Al
sector nord-est d’aquest, entorn a la plaça de la Verdura
i al pati del Forment, s’organitza un nucli de cases que
sembla pertànyer a un establiment anterior, ja que el
tipus d’urbanització, més aviat ametllat, no respon a la
geometria de la resta del poble, traçat de la mà del baró,
en què la majoria de les cases, bastides entre mitgeres
i en parcel·les d’uns 5 o 6 m d’amplada, conﬁguren
mansanes allargades.
Segons la carta de franquícies de 1234, els futurs
vilatans no estaven obligats a participar en les obres de
construcció del castell, però sí en la de les muralles de
la vila, que el 1294 ja tenien pràcticament acabats els
seus portals, torres i bestorres, i dels quals es conserven
encara restes importants. Les muralles van servir per
defensar i protegir la capital de la baronia de Pinós de
diferents enemics ﬁns a l’any 1714, al ﬁnal de la Guerra de
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Successió, quan van deixar de tenir funció defensiva i en
alguns trams van desaparèixer. De fet, durant la Segona
Guerra Carlina (1847-1849) i la Tercera (1872-1875),
l’església parroquial, utilitzada com a baluard, va assumir
la defensa de la vila.
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Segurament, a ﬁnals del segle XIII o a inicis del XIV, el
recinte fortiﬁcat restava tancat a llevant arran de l’espai
que avui ocupen les places Catalunya i Serra i Vilaró, que
en quedarien fora. El portal de muralla anomenat del Molí,
proper a l’ediﬁci del molí situat a peu del riu Bastareny, era
l’accés al poble, pel cantó sud-est, des del camí ral que
venia de Sant Llorenç prop Bagà i que travessava el riu
pel pont de la Vila. El portal devia estar ubicat a tocar de
l’actual ediﬁci de la rectoria (on probablement s’aixecava
una bestorre) i donava pas al carrer del Mur per l’actual
escala. Fora murs, en el lloc on es va bastir l’església, hi
havia una sèrie de cases, que devien ser construïdes en
època romànica. Sembla que al segle XIV, quan l’església
estava pràcticament acabada en el seu perímetre, el
portal del Molí es va desplaçar ﬁns a l’extrem sud de la
façana principal del temple, on encara estan inscrits els
carreus de pedra que formaven el brancal del portal,
enderrocat en època moderna.
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La vila emmurallada

P. Cascante. 24.02.2011

Hipòtesi de la configuració de la vila emmurallada al final del segle XIII. A la dreta es pot observar
un establiment de cases, d’època romànica, que va restar fora muralles.
Interpretació: Lacuesta / Galí; dibuix: Grabau.

Maqueta que representa la vila i una primera hipòtesi del temple en l’estat en què es trobaven el 1440.
Interpretació: P. Cascante i Ignasi Camps. Execució: I. Camps. Bagà, 2008 E: 1:87.
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Col·lecció particular

La vila emmurallada

Paisajes Españoles, SPAL. 09.10.2008

Postal de la vila de Bagà a l’inici del segle XX.

Vista aèria de la vila, amb l’església de Sant Esteve al centre i l’antic camí ral, el pont medieval
i els molins-fàbrica a l’esquerra.
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Paisajes Españoles, SPAL. 09.10.2008

Col lecció particular

L’església de Sant Esteve
El temple està situat en l’extrem sud-oriental del nucli antic
de la població i el seu procés de construcció es va iniciar
en la segona dècada del segle XIV. Es tractava d’un nou
temple aixecat expressament per a la nova vila de Bagà,
en substitució de l’antiga església romànica de la població,
que n’havia quedat aïllada. El 1326 es van començar a
comprar prop d’una desena de cases emplaçades en el
promontori delimitat pel Bastareny i pel torrent de Paller
(avui carrer de Mossèn Jaume), per enderrocar-les i
bastir-hi la nova església. De les cases situades a tocar del
torrent es va aproﬁtar alguna part de les parets foranes,
construïdes amb carreuons disposats en ﬁlades rectilínies,
com a base dels murs de llevant de l’església, a ambdues
bandes de l’absis. Les obres del temple, que s’allargarien
durant més d’un segle, serien pagades per la vila a través
dels seus cònsols, representants del poder civil de la
població, és a dir, de la Universitat o Ajuntament.
El nou temple va prendre la forma basilical, amb una
nau central més alta que els cossos de capelles laterals
que la ﬂanquegen, quatre a cada banda. Es va disposar
la capçalera a llevant i el cor als peus de la nau, la qual
es va cobrir amb volta apuntada; en canvi, les capelles,
separades per contraforts, es van tancar amb voltes
de creueria, llevat d’una que la té apuntada. També es
va aixecar un campanar de torre a l’angle nord-oest de
l’ediﬁci. Es va dotar de dues portalades monumentals, la
principal a ponent, i la secundària, que donava al cementiri,
a nord. Totes dues tenen arquivoltes apuntades i decoració
escultòrica en la línia d’imposta. El portal major, emmarcat
per pinacles, presenta una iconograﬁa ﬁgurativa de bustos
femenins i masculins protegits per dosserets i sobre una
decoració vegetal, que s’identiﬁquen amb la societat civil
de l’època, tant la noblesa com la burgesia local; un àngel
músic a cada extrem ﬂanqueja la sèrie escultòrica de les
impostes. El portal de tramuntana ha perdut la decoració,
però les escasses restes ﬁguren fulles i ﬂors, a més d’un
cap masculí, que sembla de ﬁnal de l’època romànica o
inici de la gòtica, i aproﬁtat en el portal, i un altre cap animal
o humà.

9

M. Baldomà, SPAL. 02.02.2011
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L’església és de concepció plenament gòtica i respon a
una traça única inicial, per bé que l’execució va allargar-se
més de cent anys. Malgrat aquesta concepció unitària, s’hi
detecta la pervivència de tècniques i sistemes constructius
de tradició romànica. El fet que les dues primeres crugies
del temple es cobrissin amb lloses de pedra imbricades o,
encara més, la morfologia de l’absis, conﬁrmen aquesta
apreciació. En efecte, l’absis es mostra com una simbiosi
d’ambdós estils, amb el gòtic representat a la planta
hexagonal de l’exterior, i el romànic a la planta semicircular
de l’interior, amb volta de forn, de pedra, i una coberta de
lloses disposades en ventall.

Rosetó obert al capçer de la façana de llevant de la nau.
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Vista aèria del temple abans de les obres de restauració de 2010, amb l’absis hexagonal gòtic i la remunta
del segle XVII.
M. Baldomà, SPAL. 02.02.2011

M. Baldomà, SPAL. 02.02.2011

Paisajes Españoles, SPAL. 09.10.2008

L’església de Sant Esteve

Interior de l’església, amb l’absis semicircular coronat pel rosetó
i les capelles entre contraforts.
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L’església de Sant Esteve

Planta de l’església amb representació de l’evolució constructiva i dels usos litúrgics.
Interpretació: Galí / Lacuesta.
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L’evolució de la construcció
Els fonaments de l’absis es van posar l’any 1330, i el
temple, inacabat, es va obrir al culte el dia 3 d’agost de
1339, festivitat de la Troballa del cos de sant Esteve.
Aleshores, només s’havia aixecat, a més de l’absis, mitja
nau central i dues capelles per banda: al sud, la de Santa
Maria, ﬁnançada pel rector de Bagà, Arnau de Ginebret, i
la de Sant Pere, patrocinada per Bernat Joan; i al nord, la
de Sant Joan, patrocinada pels Pinós (de fet, la capella era
anomenada a l’època “Galceran Ramon” [de Pinós]), i la
de Sant Bartomeu, patrocinada per Bartomeu Companyó.
En el decurs del control arqueològic realitzat durant les
obres de restauració de les cobertes, es van trobar les
lloses de pedra originals i, en alguns indrets, els rebliments
lleugers que regularitzaven els pendents, com ara tres
olles bicòniques de ceràmica grisa, del taller de Casa En
Ponç (Berga), sobre la capella de Sant Pere, i, sobre la
del Corpus Christi o de Sant Isidre, una sèrie de blocs de
pedra tosca amb una cara decorada amb dents de serra,
que provenien de la vella església romànica. Segons la
documentació escrita, les tosques es van anar a triar el
dilluns dia 2 de desembre de 1342, desmuntades el dia
següent per dos homes i portades tot seguit amb ase a
l’obra de la nova església.
La construcció va continuar cap a ponent, amb algunes
interrupcions provocades per l’epidèmia de la pesta negra
o per enfrontaments bèl·lics. El perímetre del temple estava
tancat cap al 1363, però mancava cobrir dos trams de
la nau i les dues capelles dels peus. Les dues últimes
campanyes d’obres es van succeir entre 1371 i 1372, i el
1435. Al llarg del procés es va produir un canvi signiﬁcatiu
en el sistema de coberta: els nous trams de la nau i les
noves capelles es van cobrir amb teula àrab, de la qual
s’han trobat vestigis i cites documentals. La raó d’aquest
canvi rau en què a Bagà es va començar a fabricar teules,
per iniciativa dels seus cònsols, a partir del 1344; un
material que abaratia els costos i facilitava la construcció.
La façana de ponent va ser la darrera en acabar-se: el
portal major es bastí en la dècada de 1350, però la ﬁnestra
gòtica del damunt i el pinyó amb l’últim tram de volta de
la nau s’enllestiren el 1435. El 1446 s’aixecà el cor, des
del qual, per unes escales de cargol, es va poder accedir
a la coberta sud i al campanar. A banda i banda de la nau
van quedar conﬁgurades, al sud, les capelles del Corpus
14

Christi, patrocinada per Guillem Descastell, rector de Sant
Sadurní de Maçaners, i de Sant Julià, patrocinada per
Oliver Saig, rector de Sant Martí del Puig; i al nord, les de
Sant Jaume, patrocinada pels cònsols de Bagà, i Santa
Llúcia, patrocinada pel mercader baganès Bartomeu
Coch. Sobre aquesta capella es va aixecar el campanar, a
partir del 1420, i se sap que el 1625 el cos de campanes
n’allotjava nou. Fins que no va entrar en funcionament,
l’església comptava amb dues espadanyes, construïdes el
1339 amb pedra aproﬁtada de l’església vella: el “cloquer
dels senys”, d’ús civil i situat sobre la capella de Sant
Bartomeu, avui desaparegut, i el “cloquer de les esquelles”,
d’ús religiós i del qual encara hi ha les empremtes a la
testera de llevant de la nau.
Al llarg del segle XVII es van produir canvis importants en
el temple: les cobertes de la nau i de les capelles laterals
van quedar aixoplugades –i en part desmuntades– per una
única teulada a dos vessants, amb estructura de bigues i
llates de fusta sostingudes per pilars bastits damunt dels
contraforts gòtics. La nova teulada va propiciar la formació
de sengles corredors de circulació, a manera de porxos,
per sobre de les capelles laterals; a més, damunt de
l’absis es va construir una torre d’aspecte defensiu que
connectava amb els dos porxos i que va tenir funcions
militars i religioses, en aquest cas, com a comunidor i com
a reliquiari, ja que s’hi guardaven les relíquies de l’església
des de la festivitat de la Santa Creu de maig a la de la
Santa Creu de setembre. També es va construir una nova
sagristia (1666), adossada per l’exterior de la capella de
Sant Joan (la medieval devia estar darrere de l’altar major),
tot ocupant una part del cementiri parroquial.
La nit del dia 25 de juny de 1753, l’església va patir un
incendi que devorà els seus retaules i l’orgue, obrat dues
dècades abans, els quals serien substituïts al mateix segle.
Probablement per aquest motiu, i ja a cavall dels segles XVIII
i XIX, la coberta es va remuntar en un nivell superior, donant
al temple l’aspecte que va arribar ﬁns al 2010. En sondeigs
efectuats en el paviment dels porxos es van trobar
fragments de ceràmica blava de Barcelona, dels segles XIV
i xv; de reﬂex metàl·lic i blava catalana, del segle XVII (època
de la primera remunta), i ceràmica vidriada moderna, dels
segles XVIII-XIX. Finalment, ja avançat el segle XIX, es va
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construir la capella fonda (dedicada a la Verge dels Dolors i
al Santíssim Sagrament), a la banda oposada a la sagristia,
tot allargant l’antiga capella de Santa Maria.
Durant la Guerra Civil Espanyola, el temple va perdre alguns
retaules, vitralls i campanes, i a les dues dècades següents
es van emprendre alguns treballs: d’una banda, es va haver
d’escapçar la torre-comunidor, ja que perillava d’esfondrarse a causa d’algunes esquerdes que hi havien aparegut,
i de l’altra, es van reposar vidrieres, campanes i altre
mobiliari litúrgic. Entre els anys 1966 i 1977 es va produir
la primera intervenció a l’església per part de la Diputació
de Barcelona (el Servei de Catalogació i Conservació
de Monuments, l’actual SPAL), dirigida per l’arquitecte
Camil Pallàs, que va afectar l’interior de l’ediﬁci, i també
la sagristia, que va ser desmuntada i que donaria lloc a la
plaça Serra i Vilaró.
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Plànols d’evolució del temple. SPAL, 2011
Any 1339
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Any 1372
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Segle XV

19

Segle XVII

20

Segle XIX
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SCCM-SPAL. 09.11.1966
C. Freginals. SCCM-SPAL. Inici segle XX

Visió des del sud-oest. Es pot veure el porxo que corona la façana sud, cobert amb teulada, i el cos de
la capella fonda.

Vista parcial de la façana nord, amb el portal lateral
(segle XIV) al fons, protegit per una teuladeta.
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D. Galí. SPAL. 30.09.2010

Detall de les escultures de personatges civils que
fornen el brancal esquerre del portal major.
Segle XIV.
Col·lecció Josep Ureña, Bagà. Inici segle XX

SCCM SPAL. 09.11.1966

SCCM-SPAL. Entre 1920-1928

Portal major (segle XIV), presidit per la imatge de sant Esteve.

Visió del temple des del sud-est, amb l’absis coronat per la torre-comunidor.
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Joan Francés, SCCM-SPAL. 05.02.1969
JOAN FRANCÉS, SCCM-SPAL. 09.11.1966

Ignasi Camps, SPAL. 18.02.2011

Façana de llevant, amb l’absis hexagonal. La torre-comunidor va ser escapçada a la dècada de 1950.

Vista del coronament de l’absis, tal com va quedar
després de desmuntar-se parcialment
la torre-comunidor, cap al 1950.
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Vista del coronament de l’absis després de la
restauració en 2010-2011.

Arxiu Parroquial de Bagà. Inici segle XX

Joan Francés, SCCM SPAL. 05.02.1969

Joan Francés, SCCM-SPAL. 09.11.1966

Ignasi Camps, SPAL. 18.02.2011

Retaule major del temple, que es conserva parcialment reconstruït
a l’altar de la capella fonda. Segle XVIII.

Vista del presbiteri de l’església amb les parts recompostes
del retaule major, que es va vendre fragmentàriament
a França després del 1939.
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La intervenció del 2010
L’any 2004, l’Ajuntament va iniciar gestions davant la
Diputació de Barcelona per tal d’engegar la restauració
de les cobertes i del campanar del temple. Dos anys més
tard signava un conveni de cessió d’ús de l’església amb
la parròquia de Sant Esteve per trenta anys, fet que va
signiﬁcar la posada en marxa del procés de restauració. El
projecte i la direcció d’obres van ser assumits pel Servei
de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació.
En un principi, el projecte es va basar en una hipòtesi
formulada a partir de la bibliograﬁa existent i d’una
maqueta del temple i de la vila, confeccionada per
historiadors baganesos, en l’estat en què teòricament es
trobaven l’any 1440. Però en iniciar els treballs el 2010, es
va veure la necessitat d’aprofundir en el coneixement del
monument, amb una recerca històrica més completa a
partir dels documents i de l’anàlisi constructiva i estilística,
al temps que es feien sondeigs arqueològics en diferents
punts dels corredors, que van conﬁrmar les dades
documentals i van posar a la llum les diverses fases de
l’evolució del temple i el seu entorn.
Tot plegat va fer replantejar el projecte, ja que preveia
retornar l’església a un hipotètic estat del segle XV,
quan es va donar per acabat l’ediﬁci. Però, amb les
novetats aportades per la investigació, es va decidir
recuperar el volum general de l’època medieval i, a la
vegada, conservar i posar en valor alguns dels elements
arquitectònics afegits en el temps, que també formen part
de la biograﬁa de l’ediﬁci. Aquest canvi de criteri, però,
no va alterar el programa dels objectius principals de la
intervenció, que afectaven les teulades i el campanar.
D’una banda, calia resoldre els problemes d’estanquitat
de la coberta i millorar-ne l’accessibilitat per al seu
manteniment i, també, per possibilitar la visita pública. De
l’altra, restaurar la fàbrica del campanar i proveir-lo d’un
nou accés per l’interior als cossos superiors.
La coberta, amb teules trencades i un avançat estat de
podriment d’algunes bigues i llates, causava vies d’aigua
a l’ediﬁci i perill de despreniments a la via pública. Per
això, es va procedir al desmuntatge de la teulada, de
la seva estructura i dels pilars que la suportaven i se’n
va formar una de nova, que havia de ser compatible
26

amb el retorn a la imatge del segle xv, el manteniment
d’alguns elements d’èpoques posteriors i l’accessibilitat
mitjançant un recorregut visitable. En la nau central es va
recuperar el nivell i el pendent de l’època medieval, i en
les capelles septentrionals, les cobertes entre contraforts,
formalitzades amb teula àrab. Amb aquestes actuacions,
la façana principal va tornar a tenir capcer triangular,
que havia estat transformat al segle XVIII, i la façana nord,
l’aparença gòtica.
Damunt de l’absis encara restava la base de la torrecomunidor, que va conservar-se ja que havia format
part del monument des de feia tres segles i, per tant,
constituïa un valuós testimoni de la seva història. A més,
en formalitzar-hi una nova coberta, s’assegurava la
protecció de la medieval de lloses de l’absis, que quedava
a l’interior i a l’abast de la vista dels visitants. El rosetó
de la testera de llevant, només visible des de punts alts
de l’entorn, també va ser restaurat; la façana sud es va
rebaixar ﬁns a l’alçat que tenia al segle XVII, i el corredor
superior de les capelles meridionals, un cop trets els
elements del porxo i la teulada, va esdevenir un pas de
circulació al descobert des d’on es pot contemplar el
conjunt de les cobertes, bona part de la vila i la ribera del
Bastareny.
Quant al campanar, va ser deslliurat de la teulada que
s’entregava a la base del cos de campanes per tal de
retornar-li les proporcions primitives. Se’n van restaurar
els paraments, les cornises i el coronament, i es va
dotar d’unes noves escales interiors metàl·liques, en
substitució d’unes antigues de fusta, molt malmeses,
per fer-lo accessible i facilitar-ne el manteniment. A més,
es va electriﬁcar i automatitzar el mecanisme de toc
de campanes i es va instal·lar un inhibidor de llamps.
L’església de Sant Esteve de Bagà va recuperar, així,
bona part de la seva magniﬁcència original i de les
transformacions que s’hi han operat al llarg dels segles,
assegurant-ne la preservació per a les generacions
futures.
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Corredor-porxo de migdia, amb la coberta del segle XIX. S’hi poden veure les cales practicades
en el paviment que van posar a la llum les cobertes gòtiques de les capelles laterals.
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M. Baldomà. SPAL. 13.05.2010

Secció transversal del temple i del campanar per la crugia occidental. Estat inicial abans
de la intervenció de 2010.

M. Baldomà. SPAL. 13.05.2010
M. Baldomà. SPAL. 13.05.2010

M. Baldomà. SPAL. 13.05.2010

Escala dels segles XVIII-XIX oberta en part en el gruix de la volta medieval per comunicar el corredor
de migdia amb el cos de campanes. Desmuntada el 2010.

Cala arqueològica practicada en la crugia sud-oriental del temple, sobre la capella de Santa Maria,
on es pot veure l’antiga coberta de lloses.

29

M. Baldomà. SPAL. 13.05.2010
D. Galí. SPAL. 30.09.2010

La coberta de lloses de l’absis, amagada sota un sostre, abans de la restauració
del 2010.

P. Cascante. 20.09.2010

Visió de les lloses de l’absis i del rosetó de la testera
de llevant de la nau, un cop desmuntada l’estructura
de protecció de l’absis feta cap al 1950.

Flascó de pólvora d’escopeta d’avantcàrrega, d’os, bronze i ferro, del segle XVIII,
trobat en el paviment que cobria part de la coberta de lloses de l’absis medieval.
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P. Cascante. 02.09.2010
M. Baldomà. SPAL. 13.05.2010

Detall de la coberta de lloses medieval de les capelles
de tramuntana, trobades durant el desmuntatge del
paviment del corredor-porxo respectiu.

P. Cascante. 05.2010

Detall de la coberta de lloses medieval de les capelles de tramuntana.

Blocs de pedra tosca procedents de l’església vella de Bagà (d’un fris en dent de serra
amb cornisa), aprofitats per descarregar la volta de la nova església, al segle XIV.
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P. Cascante. Maig 2010
P. Cascante. 12.01.2011

Olles de ceràmica grisa del taller de Casa En Ponç (Berga), de finals del segle XIII, localitzades a l’extradós
de la volta de la capella de Sant Pere, que es va acabar de cobrir el 1336.

Conjunt de fragments de ceràmica datats dels segles XIV al XIX, trobats en fer els sondeigs arqueològics
en el paviment dels porxos situats sobre les capelles laterals i de l’interior del campanar.
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P. Cascante. Maig 2010

Projecte

P. Cascante. 12.01.2011

Secció transversal del
temple i del campanar
per la crugia occidental.
Projecte de restauració
de 2010. SPAL.

Secció de la planta de
l’església a nivell del
corredor sud. Projecte de
restauració de 2010. SPAL.

Planta de cobertes amb
la secció de la planta del
campanar. Projecte de
restauració de 2010. SPAL.
Joan Pérez Farriols, arqte. SPAL
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M. Baldomà. SPAL. 02.02.2011

M. Baldomà. SPAL. 02.02.2011

M. Baldomà. SPAL. 02.02.2011

Corredor de migdia, amb el nou badalot de l’escala que puja des de la nau, després
de la restauració i adequació per a la visita pública.
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Fitxa tècnica
Dades bàsiques del monument
Municipi: Bagà
Comarca: Berguedà
Localització: Plaça Serra i Vilaró, s/n
Època: Gòtica (segles XIV-XV) i reformes posteriors
(segles XVII-xx)
Dades bàsiques de l’actuació
Promoció: Ajuntament de Bagà
Execució: Diputació de Barcelona.
Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge.
Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL).
Intervenció arquitectònica
(2010-2011)
Procés de projecte i obra
Arquitecte autor del projecte: Joan Pérez Farriols
Direcció executiva: Joan Pérez Farriols;
Albert Peñarando Rodríguez, Lluís Camí Casellas,
arquitectes tècnics.
Col·laboradors: Joan Closa Pujabet, Josep Rovira i Pey,
arquitectes; Cecília Sanjurjo Marquine, arquitecta tècnica.
Empresa constructora: Art i Construcció, SL. Vic
Treballs serralleria: Gerard Mas Lorente
Instal·lacions elèctriques: Dídac Muñoz Farràs
(Instal·lacions Moré, SL.)
Instal·lació mecanisme repic campanes:
Relojes y Campanas Molifer
Subministrament inhibidor de llamps: Prototal, S.L.
Subministrament i col·locació teules: Tejas Borja
Subministrament pedra: Marbres Berguedà
Restauració elements de fusta: Núria Lladó Moreno
Restauració vitrall del rosetó: 4Restaura, SCP, Imma Brull
Bonet i Núria de Toro Perpiñà
Anàlisi històrica
Recerca arqueològica: Pere Cascante Torrella.
Col·laborador: Àlvar Caixal Mata
Recerca documental i artística: David Galí Farré,
Raquel Lacuesta Contreras, Maria-José Sureda Berná.
Estudi constructiu: Pere Cascante, Joan Closa, David Galí,
Jordi Grabau Fígols, Raquel Lacuesta, Cecília Sanjurjo.
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Anàlisi material
Aixecament planimètric, fotogramètric i infograﬁes:
Jordi Grabau, Javier Ortiz Tironi i Sacramento Castillo Alcaraz
(Centum); Lucía Gómez Robles i Lola Vico López.
Caracterització materials petris: Màrius Vendrell i Pilar Giráldez
(Patrimoni UB)
Caracterització elements de fusta: Marc Tous
i Joaquín Montón (Laboratori de Materials de l’EPSEB. UPC)
Estudi geotècnic: LOSTEC, S.A.

M. Baldomà. SPAL. 02.02.2011

M. Baldomà. SPAL. 02.02.2011

Text d’aquesta edició:
David Galí, Raquel Lacuesta
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Detalls del campanar, després de la restauració.

M. Baldomà. SPAL. 02.02.2011
M. Baldomà. SPAL. 02.02.2011
M. Baldomà. SPAL. 02.02.2011

Façana nord, després de la restauració i la recuperació del nivell medieval. A sota,
detall dels relleus escultòrics de les impostes del portal gòtic (segle XIV), amb un bust
de transició del romànic al gòtic, de procedència desconeguda i aprofitat en l’obra
del temple de Bagà.
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D. Galí. SPAL. 06.05.2011

Interior de la nau, després de la intervenció, amb la doble escala d’accés al corredor
de migdia i al campanar.

Àrea d’Infraestructures,
Urbanisme i Habitatge

Servei de Patrimoni Arquitectònic Local
C/ Comte d’Urgell, 187
08036 Barcelona
Tel. 934 022 171 · Fax 934 022 490
s.patrimonial@diba.cat
www.diba.cat

Direcció de Comunicació. Dipòsit legal B-00000-2011

M. Baldomà. SPAL. 02.02.2011

Interior de la nau, abans de la intervenció en l’escala d’accés als corredors.

