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DENOMINACIÓ :
Altres denominacions:

Església parroquial de la Mare de Déu de Montserrat.
Parròquia del barri de Montserrat

SITUACIÓ :

Plaça de la Sardana,5. Avinguda de Montserrat

DATA DE CONSTRUCCIÓ :

1980-1989

AUTOR :

Jaume Serra Benito, arquitecte

PROMOTOR :

Comissió d’Obres Parroquial.
Constructors: Moreno-Solà, Fajula-Torrentallé i Ferrer-Petit.

TIPOLOGIA :

Arquitectura religiosa. Església de barri de nova construcció

CONTEXT :

Urbà. La construcció de l’església va lligada a la formació d’un barri
nou sencer per donar-li servei.

RÈGIM URBANÍSTIC :
Planejament Vigent:
Classificació:
Qualificació:
RÈGIM JURÍDIC :
Titularitat:
Condicions / servituds:
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DESCRIPCIÓ :

EVOLUCIÓ D’USOS:
Original:
Actual:

Construcció que forma part d’una mansana edificada. L’església és de
planta quadrada i coberta inclinada a dues vessants, amb el carener en
direcció diagonal respecte als costats del quadrat, és a dir, apuntant a
dos vèrtex. En els altres vèrtex s’hi desenvolupa l’accés principal i en
l’oposat s’hi situa l’altar, de manera que la coberta, que dues lloses de
formigó, es plega sobre aquestes dues puntes principals. Tots els
quatre angles estan truncats. L’accés és un pòrtic que s’ha realitzat
escapçant el vèrtex de forma tripartida i deixant l’ala de coberta intacta,
amb un pilar a la punta de suport. L’altar també s’ha escapçat de forma
tripartida, però no tant accentuada com l’accés; els dos costats laterals
de la convexitat que provoca, són dues vidrieres policromades, i al
centre hi ha l’altar i la imatge de la Mare de Déu. El vèrtex dret queda
truncat per la construcció adjacent i lligada a l’església, que és el centre
cívic, i, finalment, l’angle esquerre deixa lloc al campanar.
Els murs són revestits de pedra seca natural amb els angles acusats. Hi
ha peces de pedra de diferents tipus per la qual cosa la seva gamma
cromàtica és força variada. L’interior s’il·lumina a través d’unes franges
verticals que incorporen unes vidrieres policromades, que filtren una
llum molt particular. Una d’aquestes vidrieres ha quedat ocultada per la
construcció posterior d’un cos adossat al mur est de l’església. La part
del pòrtic d’accés presenta el mur arrebossat i emblanquinat, que se
separa del de pedra seca, mitjançant la inclusió de les franges de
vidrieres policromades. El portal d’accés està centrat i coronat per una
escultura que representa la muntanya de Montserrat, amb la imatge de
la Mare de Déu al mig. Aquest àmbit d’accés es complementa
ornamentalment amb unes paraules fetes de ferro forjat: a la esquerra
Parròquia de Montserrat i a la dreta Lloc de Pregària. S’hi accedeix per
una escala de cinc graons que ressegueix tot el perfil marcat pel
quadrat projectat en planta.
El campanar és sustentat per una estructura de formigó de planta
quadrada. El mur de pedra seca que el tanca, però, en queda deslligat.
És un con, la planta del qual és una circumferència inscrita dins la
planta quadrada de l’estructura. Aquest con té una altura que just
supera la de la coberta de l’església. A partir d’aquí , que conté la
campana, i una creu al cim. S’accedeix a dalt per una escala de cargol;
s’hi arriba a una atalaia superior des de la qual es pot manipular la
campana i els quatre rellotges que mostren l’hora als quatre punts
cardinals.
Parròquia del barri de Montserrat.
Parròquia del barri de Montserrat.

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

Bo. Es conserva bé en general, exceptuant el fet que una construcció
adossada al mur est oculta part de l’església original.

VALORACIÓ:

Edifici religiós, construït segons una arquitectura molt coherent entre
l'estructura i la forma final.
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DADES HISTÒRIQUES:

Amb l’impuls dels veïns del barri de Montserrat i de mossèn Ramon
Codina, va néixer l’església parroquial. L’any 1980 s’iniciaven les obres
amb la presència de voluntaris que treballaven durant els dissabtes en
la construcció del soterrani. El 7 de novembre de 1981 es va acabar la
nau del temple. L’any 1982, els bancs; l’any 1983, l’enllosat del vestíbul
i les escales d’entrada; el 1984, la calefacció provisional; l’any 1985, la
calefacció definitiva; el 1986, els lavabos de la Sala de Catequesi i un
nou harmònium.
L’any 1987, la Comissió d’Obres, sota l’impuls del rector Ramon
Codina, va projectar un campanar nou amb rellotge als quatre vents,
campanes i cimbori. El 27 d’abril de 1989 es va beneir el nou
campanar. S’acabava així l’etapa constructiva de la nova església del
barri de Montserrat. Hi varen treballar els constructors: Moreno-Solà,
Fajula-Torrentallé i Ferrer-Petit.
El rellotge del campanar és de la casa Carod, de l’Hospitalet de
Llobregat. Va ser finançat amb diners de l’Ajuntament de Torelló. Les
campanes foren un donatiu anònim. Són de la Fundició Barberí, S.A.,
d’Olot. La campana grossa pesa 220 kg i porta el nom de Maria Dolors,
Maria Carme i Àngela. La petita pesa 60 kg i porta el nom dels santuaris
marians de Rocaprevera, Bellmunt i La Gleva. Els escuts de la vila de
Torelló i la imatge de la Mare de Déu de Montserrat són gravats a
banda i banda de cada campana. La construcció metàl·lica de l’escala i
del cimbori es varen fer als tallers Ter de Torelló.
- AJUNTAMENT DE TORELLÓ, Revisió del Pla General d’Ordenació
Urbana. Estructura i Usos del Sòl Urbà i Urbanitzable, E. 1:4.000.
Torelló 1999.
- Fitxa núm. 13/1 de Torelló, del Servei del Patrimoni Arquitectònic,
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de
Catalunya, 1982.
- Setmanari Torelló (anys 1980-1989).
- Programes Festa Major (anys 1980-1989).
- AMT, Llicencies d’obra.
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AR

ARQUITECTURA RELIGIOSA

AR
Pàg. 4
DENOMINACIÓ:
Església de la Mare de
Déu de Montserrat

DESCRIPCIÓ DEL BÉ:
- Església i centre parroquial construït als anys vuitanta

RAONS QUE ACONSELLEN LA SEVA INCORPORACIÓ AL CATÀLEG DE
BÉNS:
- Històriques

PLÀNOL DE SITUACIÓ
COOR. UTM
REF
CADASTRAL

x: 438330,5099

y: 656043,5167

SITUACIÓ:
Plaça de la Sardana

83,61,009

DETERMINACIONS NORMATIVES:
- Nivell d’intervenció C
- S’haurà de mantenir la tipologia
- Es podrà intervenir a l’edifici, d’acord amb el que estableix la normativa urbanística vigent
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