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EDIFICI - Convent

DESCRIPCIÓ / VALORACIÓ
Convent i col·legi que s’estructuren al voltant d’un espai o claustre de planta rectangular molt allargada amb dos pisos d’arcades
ogivals sobre grosses columnes i capitells amb relleus d’obra i també balustrades en el pis . Els cossos d’edifici són de dues
plantes, baixa i pis, bàsicament compartimentats per aules i habitacions al llarg dels passadissos. L’esglèsia de la Mare de Déu
del Carme, neogòtica, té una ostentosa façana amb portada d’arc apuntat com els del finestral trioforat del centre. També hi
destaca un òcul, una petita espadanya i guardapols i cornisa motllurats. L'interior de l'església ha estat alterat en els anys
anteriors a 1990 i s'ha tranformat en un espai amb dues plantes, la baixa dedicada al culte. La façana principal de tot el conjunt
presenta obertures apuntades que s’arrengleren a dos nivells. El gros motlluratge de cornisament ressegueix els diferents
contorns de les cobertes . Els paraments tenien un acoloriment de to ocre-vermellós amb imitació de carreuada, ja molt
perduda. La façana principal dóna a un ampli pati frontal tancat amb paret, amb un portal entre pilastres, al carrer Sant Sebastià.

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
El projecte amb alçat de la façana lateral del col·legi (c.Bruc) és signat pel “director” de l’obra Josep FERRER i
BATALLER. Signa com a propietària Hna. Josefa DESEURAS. No resta clar si aquest projecte correspon a una
amplició d’una part de l’edifici existent, o és l’únic fragment que queda del projecte total. Es fama, a la població,
que fou costejat per la família Barris i copiat d’un model de col·legi francès, degut al contacte dels dits empresaris
surers amb França.
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- BUSQUETS, Joan, i MOLERO, Josep: L'ensenyament a Palafrugell. Ajuntament de Palafrugell i Diputació de
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QUALIFICACIÓ SEGONS POUM
SU - aED Sistema d'equipaments docents
ORDENACIÓ SECTORIAL

NIVELL I NORMATIVA DE PROTECCIÓ
TIPUS DE BÉ PROTEGIT
TIPUS DE PROTECCIÓ
TIPUS D'INTERVENCIÓ
DINS DE L'ÀMBIT

BCIL
NIVELL 2
Protecció del Tipus
Rehabilitació
Conjunt Camp d'en Prats C-17

ASPECTES A PROTEGIR
REHABILITACIÓ, RESTITUCIÓ O ADEQUACIÓ
- Eliminació forjat intermedi espai nau esglèsia.

