
ESCOLA
JARDÍ
D E L’AT E N E U
1 9 1 4 - 2 0 1 4





Ateneo Sueco del Socorro
Fundació

En 1869 es fundà a Sueca el Ateneo Sueco del 
Socorro, una institució independent de les 
autoritats. Els seus socis –majors de catorze 
anys–  tindrien plena llibertat d'expressió i 
pagarien una quota mensual de cinc rals.   
S'anomenaven popularment "rals" les 
monedes espanyoles de 25 cèntims. Així, el ral 
era la quarta part de la pesseta i la vintena part 
del duro.
Les exigències econòmiques obligaren a crear  
una caixa d'estalvis que concedira préstecs, 
gestionara hipoteques i mantinguera llibretes 
d'estalvi. Poc després, es va crear una secció 
de socors.
Els objectius de la institució es dividien en 
dues branques: la instructiva i la recreativa. A 
més a més, es va crear una cooperativa 
d'adobs.
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Creació de l’Escola Jardí
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La instrucció es duria a terme a 
través de “clases de lectura, 
escritura, gramática, aritmética, 
dibujo lineal, y materias que se 
consideren de utilidad y compa-
tibles con los elementos de la 
vida"; un ensenyament lligat a les 
necessitats socials del moment.
La preocupació per la formació 
portà a crear una escola per als fills 
dels socis que funcionaria, primer, 
en uns locals llogats i, després, a 
les noves Escoles Jardí projectades 
per l'arquitecte Bonaventura 
Ferrando.
Així, l'any 1914 l'arquitecte va 
rebre l'encàrrec de projectar 
l'actual edifici modernista. Hi 
adequaria l'espai a la funció 
després d'haver estudiat les 
necessitats pedagògiques d'una 
tipologia escolar moderna.

2



El projecte comptava amb biblioteca i museu, perquè la lectura era 
prioritària des d'un primer moment i per això, a poc a poc, també es bastí 
una biblioteca amb un bibliotecari amb una responsabilitat 
perfectament definida: "cuidará especialmente de la biblioteca, 
propondrá las obras que hayan de adquirirse, y las publicaciones a que 
deba suscribirse la sociedad".
Però també hi havia infermeria, lavabos i vestuari, cuines i menjador, i 
finalment aules, despatxos i sala de professors. Tot això es completava 
amb un jardí a l'aire lliure per l'esbarjo dels alumnes amb un hortet 
perquè els xiquets entraren en contacte amb la naturalesa.
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L'historiador Aleix Catasús a "L'arquitectura moderna a Sueca 1908-1936" 
descriu l'alçat de l'edifici com senzill, amb una estètica pròpia dels 
conjunts industrials, amb materials senzills i moltes finestres per captar la 
llum solar. La simetria de l'edifici, per altra banda, havia estat sacrificada 
en favor d'una major funcionalitat i només l'accés rebria un tractament 
diferenciat.
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Les façanes exteriors eren de 
rajola massissa a cara vista i 
maçoneria originalment, un 
recurs decoratiu utilitzat per 
l'arquitecte en moltes de les 
seues obres locals com l'Asil 
o l'Escorxador, la casa de 
Pasqual Fos al carrer Sant 
Josep i les cases d'Ignàsia 
Cardona al carrer Magra-
ners entre d'altres. A partir 
de 1927 començà a cons-
truir-se la conegudíssima 
seu modernista de la 
societat de l'Ateneu al carrer 
Sequial, projectada per 
l'arquitecte Joan Guardiola, 
gràcies a la venda d'accions 
als socis o al pagament en 
espècies i treball. En l'actua-
litat forma part de la Ruta 
Europea del Modernisme 
junt amb l'Escola Jardí. 
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En acabar la Guerra Civil es va dissoldre la caixa d'estalvis i la cooperativa 
d'adobs, la secció de socors deixà de funcionar i l'escola es clausurà; mobles i 
llibres de la biblioteca foren espoliats i l'arxiu, s'ocultà.

Poc després, el Centro Politécnico i el Centro Escolar s'uniren per crear un nou 
centre educatiu que adoptaria el nom del primer i es localitzaria a l'edifici de 
l'escola.
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Desfeta i recuperació



Finalment, el Suprem 
dictaminà l'any 1979 a 
favor dels socis i se’ls 
entregà l'Escola Jardí. 
No així la secció de 
socors, la caixa d'estal-
vis i la cooperativa 
d'adobs amb els seus 
fons; que mai es recu-
perarien. Després de 
quaranta anys, però, 
els socis podien tornar 
a gaudir del que havia 
estat seu.
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Bonaventura
Ferrando
Castells

Pasqual Bonaventura Ferrando Castells 
nasqué  a Sueca el 16 de maig de 1881 i va 
estudiar arquitectura a l'Escola de Madrid. 
En acabar la carrera, s'establí a Sueca i va 
ser nomenat arquitecte municipal. 
Construí moltes cases particulars, com la 
Biblioteca Suecana, també coneguda com 
la Casa de Pasqual Fos, i la veïna casa Joan 
Fuster, al carrer Sant Josep; o les Cases 
d'Ignàsia Cardona, al carrer Magraners.
Totes elles tenien influència modernista, 
que era l'estil arquitectònic que estava de 
moda a tota Europa.
Però, sobretot, el recordem per alguns dels 
edificis més importants de la ciutat, com 
l'Escorxador, l'Asil d'Ancians (1909-1919), 
o l'Escola Jardí (1914) que aleshores estava 
als afores de la ciutat i tenia un gran jardí 
perquè els alumnes aprengueren en plena 
natura.
Bonaventura també va pensar com seria el 
creixement de la ciutat de Sueca. Així, va 
planificar la prolongació de la placeta del 
Convent i dibuixà com seria l'avinguda del 
Mestre Serrano que abans no existia.
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Però l'any 1924 va ser 
destinat a Albacete i 
fixà la residència fins 
que va morir en 
1951. Allà també va 
construir  moltes 
obres importants. Si 
algun dia esteu de 
visita, aneu a la 
galeria comercial 
Pasaje Gabriel Loda-
res, que ara ja sabeu 
qui en va ser l'autor. 



Activitats
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Troba les les següents paraules en la sopa de lletres:

CENTENARI    ATENEU   BONAVENTURA    MODERNISME   ESCOLA 
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Busca monuments i punts d’interés



La página web del col·legi és…

L'adreça del
col·legi és…

El telèfon del
col·legi és…

Completa les dades del centre
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Aquest llibre s’acabà d’imprimir el setze de maig de dos mil catorze
cent trenta-tres anys després del naixement de Bonaventura Ferrando

per commemorar el centenari de la construcció de l’Escola Jardí. 
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