Escola Assís
Premià de Mar
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Maresme
Carrer de la Plaça, 35-41

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

41.49077
2.35621
446260
4593440

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:

08172-1
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Modernisme
XX
1905
Bo
Legal
BCIL (Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Text refós 2010)
Si (IPA 8901)
Fàcil
Científic
Privada
Religioses Caputxines de la Mare del Diví Pastor (C. De la
Plaça, 35-41; Premià de Mar)
Jordi Montlló Bolart
dc., 28/04/2010 - 02:00

Descripció
Edifici als quatre vents de planta rectangular (17,5 x 19,5 m), de tres crugies perpendiculars
a la façana en planta baixa. En les plantes superiors les crugies estan al voltant del cos
central que inclou l'escala de tres trams. Consta de planta baixa i dos pisos amb la coberta
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plana practicable a mode de terrat.
La façana principal, orientada a llevant, té una composició simètrica a excepció d'una
finestra de la planta baixa que trenca la simetria. Utilitza ornamentalment la fàbrica de maó
vist tant a la planta alta, en el coronament com a les cantoneres i en els brancals i llindes de
finestres i porta d'accés i en la divisió de la façana en tres parts.
A la planta baixa hi ha la porta d'accés, centrada i envoltada per dues finestres; a les
crugies laterals hi ha obertures triples. A la planta pis, hi ha tres grups de finestres aïllades,
a la crugia central tres finestres simples i a les laterals dues finestres dobles. A la planta
segona, tres grups de finestres dobles a la crugia central i finestra triple a les laterals.
El parament de la resta de la façana és un estucat llis amb un sòcol de pedra.
Observacions:
Sovint s'ha atribuït l'autoria d'aquest edifici a Puig i Cadafalch per la seva tipologia, però no
hi ha cap document, de moment, que ho pugui certificar.

Història
L'any 1887 es va crear una comissió de Pares per negociar l'establiment d'un centre
d'ensenyament religiós per a nenes. Aquesta comissió es va reunir el 23 de desembre d'aquell
any amb mossèn Manel Seda, rector de la parròquia, i va decidir contactar amb la Congregació
de Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor.
El primer de gener de 1888 arribaven a l'estació de Premià de Mar quatre monges de l'ordre per
començar el curs escolar, tal i com volien els pares.
Primer s'establiren en la casa del número 35 del carrer de Sant Cristòfol, que aviat es va quedar
petita i hagueren d'annexionar la casa del costat. Però no va ser fins l'any 1902 que compren un
solar propietat de Marianna Manent i Cortès. Les obres del nou edifici conclouen el 1905.
Durant la guerra s'anomena Escola Nova Unificada Ferrer i Guàrdia.
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