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ESTRATÈGIA

ARBRE DE L’AMOR

ORIGEN: Regió mediterrània.

EXIGÈNCIES: Rústic qualsevol tipus 
de sol.
Resisteix al fred però prefereix 
ambients càlids. No el perjudica la 
sequera.

CREIXEMENT: Mig.

CARACTERÍSTIQUES: Forma irregular, 
copa transparent, tronc inclinat.

FLORS: Petites, lila rosat.

ORIGEN: Europa, Asia.

EXIGÈNCIES: Rústic, sòls calcaris

CREIXEMENT: Lent

CARACTERÍSTIQUES: Forma 
esfèrica, irregular; tronc curt i 
molt ramificat en branques poc 
llenyoses.

FLORS: Petites, verdoses.

ORIGEN: Sud d’Europa.

EXIGÈNCIES: Sòls ben dre-
nats, no exposats al vent 
sec.

CREIXEMENT: Mig.

CARACTERÍSTIQUES: Forma 
esfèrica de follatge dens. 
Apreciat per les seves flors i 
fruits, a la tardor.

FLORS: Blanques o rosades.

AURÓ BLANC ARBOÇ BOIX

ORIGEN: Illes Balears, Es-
panya, Sardenya.

EXIGÈNCIES: Rústic; pot 
viure al sol o a l’ombra.

CREIXEMENT: Lent.

CARACTERÍSTIQUES: Forma 
ovoidal de follatge dens. Es 
conserva sense envellir, pel 
qual és indicat per a tan-
ques o borals que han de 
durar molts anys.

VEGETACIÓ DE PROJECTE

A l’hora d’escollir la vegetació s’ha tingut en consideració diferents espectes:
- Procedència, si és autocton o de la zona millor, perquè així no seran espècies invasores.
- Característiques i exigències.
- Ús al qual anava destinat.

VEGETACIÓ DEL VIVER

Per saber quin tipus de vegetació s’havia de posar en el viver, s’ha preguntat a uns estudiants de l’escola de capacitació agrària i forestal de Santa Coloma de Far-
ners, que ens s’han guiat segons un estudi fet de plantes i arbres que hi ha en el seu viver.
Per això les característiques i exigències d’aquests arbres no són tan importants, ja que l’elecció no depén d’elles, sinó d’uns altres factors.
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DESCRIPCIÓ DE LA VEGETACIÓ

PLANTA SOTERRANI 
A COTA +138.5

PLANTA BAIXA
A COTA +141

PLANTA PRIMER PIS
A COTA +144.5

PLANTA GOLFES
A COTA +148

dormitoris

capella (?)

sala principal

galeria

modificació principi s. XX

galliner

corral d’ovelles

quadra d’equins

establa de vaques

menjador noble

entrada

cuina

rebost

trull de l’oli

cort de porcs

usos històrics del mas nous usos de l’ECAF

PLANTA SOTERRANI 
A COTA +138.5

PLANTA BAIXA
A COTA +141

PLANTA PRIMER PIS
A COTA +144.5

PLANTA GOLFES
A COTA +148

despatxos professors i direcció

aula d’ordinadors

sala comuna

biblioteca

sala de professors (reunions)

taller mecànica

taller plantes

consergeria

entrada

sala d’espera

vestuaris

sala de màquines (caldera)

cort de porcs

aules i laboratori

quantitat espais m² total
4 aules 45 180

1
laboratori ciències 

naturals 90 90

1 biblioteca 65 65
1 sala d'actes 100 100
1 aula d'informàtica 60 60
4 lavavos 15 60
1 sala de reunions 30 30
4 despatxos profes 15 60
1 secretaria 20 20
1 magatzem de docs 20 20
2 lavavos 15 30

TOTAL m² 715

quantitat espais m² total

1 taller de mecànica i 
electricitat 80 80

1
taller producció de 

planta 80 80

1
magatzem 
maquinària 100 100

1 despatx 15 15
1 vestidors 80 80

TOTAL m² 355

quantitat espais ha total

1 finca espais naturals 5 5
1 vivers i jardins 1 1

TOTAL ha 6

quantitat espais m² total
33 dormitori ind i wc 10 330

1 sala d'estar 50 50
1 sala d'estudi 90 90
1 menjador 80 80
1 cuina 40 40

TOTAL m² 590

PROGRAMA DE LA RESIDÈNCIA D'ESTUDIANTS

PROGRAMA DE L'ESCOLA DE CAPACITACIÓ 
AGRÀRIA I FORESTAL (ECAF)

PROGRAMA DEL TALLER AGRARI

PROGRAMA DEL TERRENY EXTERIOR















Per ubicar el programa d’usos de l’escola (ECAF) s’han tingut en compte els usos històrics. Per tal de no desnaturalitzar l’edifici ni 
conservar únicament l’aparença formal.

COMUNICACIONS

Supressió de barreres arquitectòniques.

Nous accessos (comunicació directa 
amb els nous edificis).

Inserció de nous sistemes i instal·lacions.

Noves obertures als murs existents.

Adaptació dels recorreguts.
Configuració de la nova estructura.

VIABILITAT DEL PROJECTE

Jardineria públic

Treballs forestals públic

Jardineria concertat

Treballs forestals concertat
Jardineria nova proposta
Treballs forestals nova proposta

Situació actual a la provincia de Girona de l’oferta dels cicles que es preveuen im-
partir a l’ECAF de Sant Gregori, al mas Can Verdaguer.

Com s’observa en el mapa en tota la provincia de Girona hi ha una sola escola on 
s’imparteixin els cicles de jardineria i treballs forestals al mateix temps, això com-
porta que molts estudiants no tinguin plaça i se n’hagin d’anar fora de la provin-
cia, on el lloc més proper és a la comarca d’Osona en una escola concertada (i no 
pública). 

En les pre-inscripcions pel proper curs 2012-2013, l’oferta de places del cicle 
formatiu de treballs forestals en tota la provincia de Girona era de 25 alumnes. 
Per contra la demanda era de més del doble, ja que s’hi van pre-inscriure-hi 58 
persones. Això implica que 33 persones es van quedar sense plaça, de les quals 25 
haguessin pogut anar a l’ECAF de Sant Gregori si hagués existit. 


