Antigues Escoles
Montornès del Vallès
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Vallès Oriental
Plaça de Joaquim Mir, 1. 08170 - Montornès del Vallès

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.53984
2.26795
438938
4598946

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Any:
Estat de conservació:
Protecció:
Observacions protecció:
Número inventari
Generalitat:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08136-89
Patrimoni immoble
Edifici
Noucentisme
XX
1930
Bo
Legal
BCIL, acord de Ple 4/12/2014
ACCN 29177
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntament de Montornès Av. Llibertat, 2, 08170 - Montornès
del Vallès
KuanUm - Juana María Huélamo Gabaldón. / Ajuntament de
Montornès del Vallès
dt., 15/03/2005 - 01:00

Descripció
Edifici neoclàssic d'estructura rectangular amb la part central coronada per un frontó
triangular independent de la teulada a quatre vessants. Als angles del frontó hi ha craters
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plens de fruites. És un edifici que té els paraments arrebossats; amb la façana simètrica que
presenta cinc eixos verticals de composició. Els eixos exteriors presenten, en planta baixa,
una finestra amb arc rebaixat i pilar quadrat al centre. S'accedeix a la porta principal
mitjançant quatre graons i la porta està guarnida amb dues falses pilastres que sostenen un
guardapols amb cornisa.
Observacions:
A l'IPAC de la Generalitat l'edifici apareix, per error, com ANTIC AJUNTAMENT.

Història
Era una escola de dues unitats, per a nois i noies, projectada per l'arquitecte Magí Rius l'any
1884. La fase de construcció va patir molts entrebancs i aturades i no es va inaugurar fins l'any
1930. Abans d'aquesta data els nois assistien a classe en una casa de la plaça de la Constitució,
mentre que les noies anaven a la primera casa del carrer Nou. L'edifici va ser l'únic equipament
escolar de Montornès fins a l'any 1964.
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