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La finestra esquerra de la planta baixa ha estat reformada com
a porta d'accés.
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Descripció
Les antigues escoles d'Alpens, estan situades a la Placeta, prop de l'entrada principal del
nucli urbà.
És un edifici modernista de planta rectangular, ample de façana, format per planta baixa i
dos pisos, amb teulada de doble vessant i aigües a la façana principal. Els murs de càrrega
són de maçoneria de pedra arrebossats deixant a l'exterior els emmarcaments de les
obertures de maó que combinen amb decoracions de trencadís de ceràmica o de rajol
policromat.
La façana principal, orientada a l'est, està ordenada simètricament. A la planta baixa hi ha
una porta principal flanquejada per dues finestres, la de l'esquerra reconvertida en porta
d'accés a una entitat bancària. També hi ha una porta d'obertura recent. La porta principal
presenta un gran coronament d'arc rebaixat amb decoració de quatre pilars escalonats i
emmarcats amb una estructura ondulant, tot ell fet amb maó. Entre els pilars presenta cinc
franges decorades amb trencadís de ceràmica de tons verdosos. Les dues finestres que
flanquegen la porta principal presenten un coronament d'arc de mig punt amb maó a plec
de llibre. Les claus dels arcs són de pedra i hi ha una inscripció a cadascuna: la clau de
l'esquerra té inscrit les inicials J.V, i la clau de la dreta la data de 1910. Els semicercles
interiors que formen els arcs estan decorats amb rajols policromats amb filigranes pseudoflorals de tons ocres i blaus. Al primer pis hi ha dos balcons als extrems i dues finestres
geminades al centre amb pilar mitger de maó. Totes les obertures tenen arc peraltat amb
maó a plec de llibre. Els interiors dels arcs estan decorats amb rajols policromats amb
formes pseudo-florals de tons marronosos. Una línia horitzontal de tres filades de maó
separa el segon pis. Als extrems hi ha dos balcons i al centre quatre finestres rectangulars
geminades i separades per pilars de maó. Sota el ràfec de la teulada hi ha una franja
horitzontal de maó que també serveix per coronar les obertures del segon pis.

Història
Josep Vall i Camprubí, propietari de la Vall, sufragà les despeses de la construcció de l'únic
edifici d'estil modernista que té el poble (1909), a la Placeta, que s'habilità alhora per situar-hi les
escoles (una per a nens i l'altra per a nenes, a la planta baixa), ja que les escoles de nens -les
nenes anaven a les monges - que tenia la població en aquell moment (situades a l'última casa
de la banda dreta de la plaça Major, coneguda com a ca l'Aleix) presentava unes condicions
deplorables. També s'hi ubicà la seu de l'Ajuntament i del jutjat, al primer pis i les residències
dels mestres al segon pis. Primerament fou habilitada la residència del mestre dels nens i
després, a partir de 1920, la de la mestra de les nenes. Entre Josep Vall i l'Ajuntament es
formalitzà un contracte d'arrendament, renovable amb el pas del temps, per a l'ús de l'esmentat
edifici, que se signà el 9 d'octubre de 1910, pel qual la corporació municipal es comprometia a
pagar al propietari de la Vall unes 200 pessetes anuals.
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