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Descripció

El Convent de les Missioneres és un edifici d'estil eclèctic construït durant la segona meitat del segle XIX.
La tipologia constructiva és la d'una casa-noviciat, amb la capella central i el conjunt de dependències
distribuïdes entorn seu.

És un edifici de notables dimensions constituït per dos volums de tres crugies units per un cos central que es
correspon amb la capella. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener
paral·lel a la façana. El frontis es composa simètricament segons nou eixos, definits per obertures d'arc de
mig punt ceràmic a la planta baixa i guardapols motllurat. El primer volum té el portal a l'eix lateral i una
finestra biforada superior. En el pis les finestres són d'arc rebaixat ceràmic i presenten guardapols
conopials, mentre a nivell de les golfes les finestres són biforades d'arc mixtilini ceràmic. El coronament
està decorat amb arcuacions ceràmiques i una cornisa ceràmica. El segon volum segueix el mateix esquema
compositiu que el primer, tot i que la decoració és més esquemàtica, tant en els guardapols com en les
arcuacions. Així mateix, els nivells de forjat es manifesten exteriorment amb cornises ceràmiques, de les
quals la del remat adquireix certa volada. Les finestres del pis i de les golfes són d'arc pla i les de l'eix
central són biforades. La simetria de la façana es veu interrompuda per la presència de la capella, tant per
l'òcul central com per l'espadanya que sobresurt del coronament. Del primer volum en destaca la lluerna
amb finestres d'arc conopial i cornisa decorativa, la galeria de tres pòrtics ceràmics de la façana lateral i el
pòrtic d'arc carpanell ceràmic i decoraració lobulada de la façana posterior. La façana posterior del segon
volum presenta dues galeries horitzontals de dos pòrtics d'arc carpanell arrebossat. El tractament exterior
dels murs és de paredat comú vist on ressalten els elements ceràmics, excepte la posterior del segon volum
que és arrebossada i pintada de color blanc. Davant d'aquesta hi ha unes escales amb barana de balustrada
que dóna accés al pati.

Història

La casa-noviciat de les Filles de la Santa Casa de Natzaret va ser fundada l'any 1894 pel pare Josep
Manyanet. Va assistir a la inauguració del convent el bisbe de Vic, el doctor Morgades. Al principi la
congregació estava formada per sis monges i la mare superiora Encarnació Colomina, que van fer-se cura
de l'escola de les nenes de la població. A partir de l'any 1950 va passar-se a denominar Missioneres Filles
de la Sagrada Família de Natzaret, i poc després van començar a impulsar la seva obra per tot el món,
complementant-ho amb l'ensenyament.
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