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Poble
Fontaneda
Parròquia
Sant Julià de Lòria
Adreça
Fontaneda
Tipus de bé:
Església
Estil
Romànic
Datació
Segles XI-XII
Secció a l'inventari general Primera, béns d'interès cultural
Classificació
Monument
Data protecció
2003-07-16
Descripció
Església romànica situada a la part més alta del poble, sobre una terrassa. Té un esquema molt simple, com correspon a la majoria d’esglésies
romàniques d’Andorra: una nau rectangular rematada vers llevant per un absis semicircular. L’absis és de mides molt petites, amb un radi exterior de 2 m, es
presenta llis, sense cap mena de reminiscència llombarda, i sense la finestra central habitual. Està cobert per una teulada de llosa i és lleugerament més
estret que la nau, uns 15 cm per banda.
Presenta un aparell irregular, fet amb blocs de pedra llicorella i calcària escantonats, de diverses mides, amb blocs de mides més importants a llocs puntuals
importants, amb l’objectiu d’assegurar els encaixos i els muntants dels paraments. Les pedres estan lligades amb morter de calç. La coberta de la nau és de
fusta amb recobriment de llosa.
Al costat sud de l’absis s’obre una finestra de doble esqueixada, feta amb blocs de pedra calcària, formant un arc de mig punt. La porta d’accés, de mides
petites i senzilla, es troba al costat sud, i s’obre en el mur sobre uns muntants que tanquen amb un arc de mig punt fet amb dovelles de pedra calcària. Al
mateix mur, a sobre de la porta, s’obre una gran espitllera de doble esqueixada, probablement moderna. El mur de ponent presenta una espitllera
d’esqueixada simple i damunt seu un òcul. Aquest mur està coronat per un campanar d’espadanya, de doble obertura.
No es coneix la data exacta de construcció però es pot situar- entre els segles XI i XII.
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