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RESUM:  
L’any  2015,  l’Ajuntament  de  Copons  va  sol·licitar  a  la  Diputació  de  Barcelona  la  redacció               
d’un   projecte   de   rehabilitació   de   la   rectoria.  
  
La  rehabilitació  de  la  casa  rectoral  de  Copons  per  ús  de  nova  escola  municipal  esdevenia                
l’oportunitat  de  recuperar  un  dels  edificis  històrics  de  la  vila,  alhora  que  significava              
l’empenta   definitiva   per   una   escola   rural   amb   un   projecte   educatiu   a   l’alça.  
 
Situat  al  bell  mig  del  nucli  urbà,  al  Pla  de  Missa,  al  costat  de  l'església  parroquial  de                  
Santa  Maria,  l’edifici  té  unes  característiques  constructives  i  tipològiques  allunyades  de            
les   requerides   en   els   centres   educatius.  
 
La  lectura,  l’anàlisi  i  la  comprensió  del  valor  patrimonial  de  l’edifici  és  l’eix  principal  a                
partir   del   qual   s’han   resolt   les   diferents   qüestions   que   planteja    la   intervenció.   
 
El  projecte,  fragmentat  en  cinc  fases  d’execució  diferents,  aborda  des  de  l’adaptació             
espaial  al  nou  programa  d’usos  i  fins  a  l’adequació  estructural  i  la  restauració  dels               
sistemes   existents.  
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