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Edifici construit l’any 1889 per l’arquitecte Frances Puig Saguer com a seu 
d’una església evangèlica.
D’estil eclèctic, l’edifici presenta una arquitectura de pauta no domèsti-
ca referida a una sèrie d’obertures en arcades.
L’edifici va viure una primera ampliació l’any 1911 pel mestre d’obres 
Sebastià Pi i Pi. I l’any 1932 l’edifici era adquirit per la Fundació Clerch i 
Nicolau per a convertir-se en escola d’arts i oficis.
L’any 1979 es convertí en l’actual IES Narcís Montubiol, que més tard  
s’ubicà en un edifici de nova planta. 
Actualment l’edifici torna a acollir l’Escola d’Arts i Oficis.

Volumetricament, l’edifici mostra dos volums alineats a cada carrer res-
pectivament, i un claustre central en PB amb un pati. D’aquesta manera 
tots dos volums tenen  façana interior.

La façana “posterior” de l’edifici pertany també a la construcció original 
de l’obra. També d’estil eclèctic, ofereix una composició cimètrica amb 
5 obertures per planta (PB+1) enmarcades per arcs de mig punt.
Aquesta, a diferencia de la façana del carrer Nou, té un revestiment 
de pedra en planta baixa, que pesa sobre un sòcol de pedra que resol 
l’encontre amb el terreny.

El volum que trobem rere la façana, alberga en planta baixa tres aules i 
dues sales petites. 
L’accés a la planta primera està resolt amb el nucli construit posterior-
ment en el pati central de la parcel·la. 
La primera planta la caracteritza un únic espai diàfan (tot i que dividida 
posteriorment en 2 espais) amb una coberta a dues aigues sustentada 
per una encavallada típus “ala de mosca” obra de l’arquitecte especia-
litzat en estructures metàlique Torras guardiola.

La façana, d’estil eclèctic, va ser construida en dues etapes (1889 i 1911). 
Verticalment presenta un cos central més avançat, ordenat per pilastres. 
Totes les obertures estan enmarcades per arcs de mig punt, més grans en 
el cos central.
Sobre la façana hi ha un frontó amb obertura cental, construit en la pos-
terior reforma de l’edifici l’any 1911.

Entre els dos volums s’hi troba el claustre. Volum construit probablement 
durant els anys 70, quan l’edifici esdevingué Institut. 
El claustre queda vuit en el costat adjunt al volum Oest (carrer Nou), en 
canvi, en els altres tres costats hi alberga programa. En ambdues franjes 
paral·leles a mitjera hi ha unes petites aules i en el costat Est s’hi troba 
l’accés a l’altre cos per mitjà d’un nucli d’escales que forma un volum 
que interromp la geometria cuadrada que té el pati enmarcada per 
aquest claustre.
Uns quants arbustos diversos amb un abre de gran dimensió ocupen el 
centre del claustre.
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L’ELEMENT

VALOR 
PATRIMONIAL

Façana d’estil Eclèctic.
Valorada Monument de 
Figueres (Patrimoni Arqui-

tectonic Català)

Cap Cap Cap Cap Façana d’estil Eclèctic.
Valorada Monument de 
Figueres (Patrimoni Arqui-

tectonic Català)

Element estructural his-
tòric. 

Element amb alt valor de-
gut a l’escacetat d’unitats 

conservades.

VALOR MATERIAL/
ESTRUCTURAL

Façana de fàbrica de 
maó massis:

Element de càrrega 
amb altra resistència 

a la compressió.

Mur de fàbrica de
maó massis:

Element de càrrega 
amb altra resistència 

a la compressió.

Hipotesi 1: Mur de 
fàbrica de maó.

Hipòtesi 2: Estructura 
de formigó armat amb 

tancament de maó.

Mur de fàbrica de
maó massis:

Element de càrrega 
amb  altra resistència 

a la compressió.

Forjat de biguetes de 
fusta i volta ceràmica.
Reforçat amb formigó 
armat amb malla de 

compressió. 

Mur de fàbrica de
maó massis:

Element de càrrega 
amb altra resistència 

a la compressió.

Jàssera en gelosia de 
ferro, element d’alta resis-

tència estructural 
resolta amb poc 

material.

FAÇANA INTERIOR 2 FORJAT PRIMERA
PLANTA

FAÇANA CARRER
SANT ANTONI

FAÇANA PRINCIPAL
CARRER NOU

MUR DE FÀBRICA 
DE MAÓ

FAÇANA INTERIOR 1 ENCAVALLADA “ALA
DE MOSCA”

ESTAT ACTUAL: CASA 
CLERCH I NICOLAU

HISTÒRIA DE L’EDIFICI

LA FAÇANA DEL CARRER NOU

LA FAÇANA DEL CARRER SANT ANTONI

Alçat carrer Nou A-A’ Secció C-C’

Planta Segona

Façana principal casa Fundació Clerch i Nicolau

Espai lliure en P1, biga “ala de mosca”

Biga metàlica “ala de Mosca” deTorras Guardiola

Aulla amb falç sostre amb façana al carrer Sant Antoni

Planta primera

Planta baixa

Seccio D-D’Alçat interior E-E’

Imatge maqueta estat original Imatge maqueta estat original

Alçat interior F-F’

Construcció 
original (1889)
Construccions 
posteriors 

Alçat carrer Sant Antoni B-B’

Façana principal de l’edifici, Carrer Nou

Façana posterior, Carrer Sant Antoni

Claustre central i façana interior del cos amb front al carrer Sant Antoni
Claustre Central i Façana interior del volum amb front al Carrer Nou
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