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Poble
Sispony
Parròquia
La Massana
Adreça
Avinguda de les Comes, 5
Tipus de bé:
Edifici de Quart
Estil
Arquitectura de granit
Datació
1947
Secció a l'inventari general Segona, béns immobles inventariats
Classificació
Altres
Data protecció
2004-09-09
Descripció
Edifici institucional amb elements de granit. Fou construït per iniciativa del Quart de Sispony, al final dels anys quaranta, com molts altres
quarts de la parròquia i d’Andorra. Com aquests últims, també es va bastir amb la finalitat d’instal·lar-hi l’escola del poble i alhora tenir un lloc de reunió per
al Consell de Quart, que se solia reunir a la casa del llevador.
El finançament de l’obra es va fer, possiblement, amb els diners que el Quart de Sispony treia de la venda de fusta dels boscos, que en aquell moment es
pagava molt bé.
Es tracta d’un edifici aïllat que es troba adaptat als desnivells del terreny en direcció nord-sud. Té una planta rectangular amb un petit cos semihexagonal,
adossat a tramuntana, que serveix de traster i té coberta pròpia. El cos principal consta de soterrani, planta baixa, dos pisos i sotacobert, i l’altre de planta
baixa i pis.
S’accedeix a l’immoble a través d’una porta que està protegida amb una marquesina, situada al costat esquerre de la façana sud-oest. D’entre les obertures
d’aquesta façana destaca un ull de bou fet amb carreus de granit. De la resta de façanes cal dir que la del costat sud-est és la que presenta més obertures, les
quals es troben distribuïdes de forma simètrica de la mateixa manera que les de la nord-oest. Les façanes sud-oest i nord-est presenten, en canvi, una
composició asimètrica, fet poc usual en els edificis que s’inclouen dins de l’anomenada arquitectura de granit.
La coberta principal, de fusta i de lloses de pissarra, es disposa a quatre vessants (aquestes presenten un pendent del 35%), i la biga comunera està col·locada
en sentit est-oest. Els murs estan totalment lliscats a excepció dels angles que s’han fet amb carreus de granit ben escairats i disposats a trencajunt.
Cal assenyalar que totes les obertures tenen llinda rectangular a excepció de l’ull de bou, que és dovellat, i de les dues finestres semicirculars que s’obren en
les llucanes, situades als costats sud-est i sud-oest. Només l’ull de bou i un dels balcons, el situat al primer pis de la façana sud-est, estan emmarcats i
ressaltats amb carreus de granit.
Edicte d'inclusió a l'Inventari general del patrimoni cultural d'Andorra
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