Casa del Quart d'Anyós
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Poble
Anyós
Parròquia
La Massana
Adreça
Avinguda Sant Cristòfol, s/n
Tipus de bé:
Edifici de Quart
Estil
Arquitectura popular
Datació
1950-1951
Secció a l'inventari general Segona, béns immobles inventariats
Classificació
Altres
Data protecció
2004-04-14
Descripció
Edifici situat a l’entrada del poble d’Anyós. Va ser construït per iniciativa del Quart d’Anyós amb la finalitat de disposar d’una escola per al
poble i que a la vegada servís com a lloc de reunió del Consell de Quart (que abans es reunia a la casa del llevador). La decisió de construir una casa per al
Quart es va prendre al final de la dècada dels quaranta. L’edifici va ser bastit el 1950. Es va inaugurar l’any 1951. L’escola estava adscrita al sistema
d’ensenyament francès, l’any 1952 ja estava oberta, i entre els anys 1955 i 1964 hi va haver una sola classe mixta.
Es tracta d’un edifici de planta quadrangular, distribuït en planta baixa, dos pisos i sotacobert. La coberta és de dos vessants amb els extrems aixamfranats,
una característica pròpia dels edificis de mitjan segle XX. A la façana s’obren dues portes i quatre finestres, totes de llinda rectangular. A la façana sud hi ha
set finestres: dues per planta més una altra sota el díedre de la coberta. El parament exterior dels murs és irregular i el material consisteix en pedra
pissarrenca, a excepció dels angles, formats per carreus de granit de forma rectangular i disposats a trencajunt.
A l’interior, la planta baixa estava destinada a garatge. Al primer pis, que pel costat nord queda arran de carrer, hi havia l’aula de l’escola i una habitació
petita que ocupava un angle i servia de sala de reunions del Consell de Quart. Al pis superior hi havia l’habitatge del mestre. La part de la sota coberta que
quedava sota el llomar va ser aprofitada com a habitació. Un cop es va tancar l’escola, el Quart va llogar l’habitatge a particulars.
L’any 1998 es va reformar l’edifici. Les reformes van afectar l’interior i la coberta, però no es va tocar ni l’estructura ni les façanes. Actualment, el garatge s’ha
convertit en magatzem de material de la Festa Major. A la planta baixa hi ha una sala on es reuneix la Comissió de Festes, i està previst que s’utilitzi com a
sala d’exposicions. Al pis hi ha la sala de reunions del Consell de Quart i dos despatxos petits. L’edifici es complementa amb l’esplanada que hi ha al costat,
destinada a esdevenir plaça pública.
Edicte d'inclusió a l'Inventari general del patrimoni cultural d'Andorra
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