Comunitat de les Germanes
Dominiques - Col·legi Verge del
Roser
Vallirana
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Baix Llobregat
Plaça de Sant Domènec, 1 - Carrer de la Verge del Roser
Darrera de l'església parroquial de Sant Mateu, adossat al mur de
ponent del temple
206m

Coordenades:

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

41.3823
1.9282
410382
4581752

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:
Segle
Any
Estat de conservació
Protecció
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Autor de la fitxa
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08295-603
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Popular
XX
1955
Bo
Inexistent
Fàcil
Altres
Privada
Congregació de Dominiques de l'Ensenyament de la Immaculada
Concepció
Adriana Geladó Prat

Data de registre de la
fitxa:

dc., 10/05/2017 - 02:00

Descripció
Edifici de grans dimensions format per diversos cossos adossats, que li confereixen una planta en forma d'L.
Presenta cobertes de teula àrab de dues i quatre vessants i està distribuït en planta baixa i pis, o bé dos
nivells superiors. Compta amb tres grans portals d'accés d'arc escarser amb els emmarcaments de pedra
motllurats. En general, les finestres són d'obertura rectangular amb l'emmarcament arrebossat, tot i que
també n'hi ha d'arc de mig punt als pisos superiors. Les façanes estan rematades amb cornises motllurades
rectilínies. La part destinada a la comunitat està adossada a la façana de ponent de l'església parroquial i
comunicada amb aquesta a través de la capella del Santíssim. Damunt del portal té una fornícula d'arc rodó
amb guardapols i marxapeu en relleu, amb la imatge de la Verge i el nen. Dins l'espai interior hi ha petit
claustre de planta rectangular, obert mitjançant arcs de mig punt emblanquinats, i una capella d'ús privat per
a les germanes, amb vitralls acolorits i altar de pedra. També hi ha una petita capella-oratori. De l'espai
destinat a escola destaquen les finestres trigeminades d'arc rodó amb l'ampit corregut, que estan situades als
pisos superiors de la façana principal. Damunt del portal hi ha un escut de ferro amb el símbol de la
congregació. La construcció presenta els paraments arrebossats i emblanquinats, amb sòcol de pedra.

Història
L'any 1936, dues religioses del Beateri de Barcelona de les germanes dominiques, Mª Rosa Adrover Martí i
Mª del Carmen Zaragoza Zaragoza, van ser assassinades als boscos del Lledoner i enterrades a la vila. En
agraïment a aquest fet i degut a la demanda d'una escola generada pel poble, l'any 1955 es va crear la
primera comunitat i s'iniciaren les obres de l'escola Verge del Roser (la primera pedra es va col·locar el dia
de Sant Sebastià). El 18 de setembre de 1955 es va fer la benedicció de l'edifici, juntament amb la
benedicció del campanar de l'església parroquial, en un acte presidit pel bisbe de la diòcesi amb la presència
de diverses personalitats (l'arquitecte Emili Viladevall i el mestre d'obres Joaquim Segarra, entre d'altres).
Inicialment era un col·legi de nenes i feia la funció d'internat sobretot per les nenes que vivien fora de la
vila (aquest servei va durar fins el 1977). L'edifici va patir diverses ampliacions durant la dècada dels anys
60. L'any 1990 es va construïr la capella de la comunitat i, posteriorment, l'any 2003 es dugué a terme una
nova remodelació (arquitecte Enric Roca). La gestió de l'escola pertany a la Fundació Educativa
Dominiques de l'Ensenyament, mentre que la propietat de l'edifici és la de la congregació. De fet, tant el
convent com l'escola funcionen de manera separada i independent.
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