
LES OBRES DE RESTAURACIÓ

Des del mes de setembre de 1999 s’estan executant obres
de restauració a l’església de la Colònia Güell, les quals es
desenvolupen en diverses fases.

Els objectius de la restauració són:
- Recuperar el valor original de l’obra d’Antoni Gaudí:

Conservació amb rigor de l’obra original.
Eliminació dels elements afegits després que Gaudí
abandonés l’obra.

- Finalitzar una obra inacabada:
Acabament formal: Coronament del mur exterior.
Acabament funcional: Arranjament dels accessos.

Nou eix d’entrada.
Noves escales que pugen al terrat.

- Regenerar la degradació produïda pel pas del temps:
Neteja.
Impermeabilització.
Restauració del mosaics i altres elements deteriorats.

Fins ara s’han restaurat l’atri, els porxos, els murs exteriors
i els mosaics. S’ha renovat el paviment de l’accés i el de
sota els porxos. S’ha restaurat i impermeabilitzat la rampa
inacabada prevista per accedir a la nau superior no
construïda. S’ha retirat la coberta provisional de fibrociment
i s’ha substituït per una terrassa, a la qual es puja per una
nova escala exterior. També s’ha instal·lat la il·luminació
exterior de l’església.

Actualment s’està treballant en la restauració de l’interior
de l’edifici.

Resten encara pendents l’ordenació de l’entorn de l’església
amb un recinte més ampli, l’escala per pujar al campanar
des de la terrassa, la construcció de l’accés exterior per a
minusvàlids a la terrassa i la construcció de les instal·lacions
exteriors de serveis com a actuacions més rellevants.

Els treballs que el visitant pot observar que es realitzen a
l’interior de l’església actualment, corresponen a la
restauració dels murs, columnes i sostres: es netegen els
afloraments de sals i les impureses acumulades amb els
anys, es retiren els materials adherits amb motiu d’actuacions
diverses i es reposen les peces de ceràmica o pedres
danyades.

Aquests tipus de treballs són necessàriament lents i de
realització meticulosa. Per aquest motiu, la restauració de
l’interior, iniciada el mes de desembre de 2003, requereix
encara alguns mesos d’obres.
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