La Salle
Premià de Mar
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Maresme
Carrer Abat Oliba, 17

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

41.48816
2.35027
445762
4593153

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

08172-6
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Historicista
XX
1907
Bonaventura Bassegoda i Amigó i Germà Geraldus
Bo
Legal
BCIL (Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Text refós 2010)
Si (IPA 8898)
Fàcil
Científic
Privada
Hermanos de La Salle (Abat Oliba, 17; Premià de Mar)
Jordi Montlló Bolart
dv., 07/05/2010 - 02:00

Descripció
Edifici de dues naus perpendiculars en forma de "T" capgirada. La nau principal, orientada
est - oest, és de tres crugies paral·leles a la façana, segons mòdul ABA. Els mòduls A
contenen aules i dependències diverses; el mòdul B és el passadís central que travessa tot
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l'edifici i comunica les aules d'esquerra i dreta i les escales dels dos extrems. La nau
perpendicular, orientada nord - sud, és d'una sola crugia i conté la capella i la biblioteca.
Consta de semisoterrani, tres pisos i golfes.
Les dues cobertes són de teules àrabs a dues aigües interseccionades en creu amb els
careners paral·lels a les façanes i amb finestres en mansarda.
La façana principal, orientada a migdia, es genera a partir d'una composició simètrica
segons mòdul ABCBA: en el mòdul C hi ha l'accés central amb escala fins a la planta baixa,
amb una porta d'arc de mig punt; en els mòduls A, hi ha accessos secundaris també elevats
amb l'accés per escales; i els mòduls B amb tres fileres de set finestres i una filera
d'obertures que corresponen al semisoterrani.
Els brancals, ampits i llindes de façana i finestres estan fets d'obra de maó vist; el pla de
façana és de pedra coronat amb cornisa treballada.
Observacions:
Els plànols de l'edifici es conserven en el fons de l'Arxiu del Col·legi d'Arquitectes de
Catalunya.
L'edifici té una gran similitud amb el col·legi de La Salle de Figueres, que s'inaugurà l'1 de
maig de 1910.

Història
El 26 de setembre de 1906 arriben tres Germans a Premià de Mar i compren una parcel·la per
construir-hi un edifici (escriptura datada el 18 d'octubre).
El 21 de juliol de 1908 s'inaugura el Noviciat amb 27 aspirants belgues acompanyats pel Sant
miquel Febres Cordero. Els plànols estan datats l'any 1907 i són obra de l'arquitecte
Bonaventura Bassegoda i Amigó i el germà Geraldus.
Els Germans van haver de fugir tant durant la Setmana Tràgica (1909) com durant la Guerra
Civil (1936-39), però l'edifici no patí cap desperfecte greu.
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