
 
MEMÒRIA 
 
El projecte es situa a la Bisbal d’Empordà, tractant-se d’una escola gastronòmica i una 
residència d’estudiants. En la residència es posarà l’accent en resoldre la problemàtica 
de cobrir una mitgera , mentre que en l’escola s’optarà per projectar una peça aïllada 
en contacte amb el carrer i els camps simultàniament. 
 
La finalitat d’urbanitzar el solar és la de regenerar el front del riu, ara mateix residual 
en aquesta zona. Es dóna continuïtat a la façana del teixit urbà existent tot i separant-
se del riu i creant més porositat entre edificacions. 
Un altre argument per tractar aquest límit entre camp i ciutat serà el d’estirar un camí 
antic que creua el riu a nivell. D’aquesta manera s’entra el paisatge rural a la ciutat i a 
la inversa es crea una transició més sensible.  
Aquest camí es converteix en l’element connector que no només enllaça la residència 
amb l’escola, sinó que també genera altres intervencions en el seu recorregut, com ara 
uns horts, un pàrquing i una torre mirador. Els horts urbans proposats pretenen 
estendre les línies de força dels patis privats veïns, així com recuperar l’antiga trama 
d’horts existents dels anys 70. D’altra banda es planteja la reordenació del pàrquing 
actual, tenint en compte que la mobilitat a l’Empordà recau principalment en el cotxe, i 
per tant es facilita així l’arribada al restaurant entre d’altres.  
 
L’escola serà la peça principal del projecte i per tant requerirà més detall en la seva 
concepció. Elements com el restaurant, la pastisseria o l’auditori, seran espais de 
relació entre els estudiants i la gent del poble. En el cas dels tallers de cuina, aquestes 
peces estan en harmonia amb l’exterior a través d’uns patis, que a més a més 
permeten a la gent del carrer observar com els estudiants cuinen i creen. 
Les xemeneies dels tallers de l’escola es sumaran al patrimoni industrial de la Bisbal, 
conformat per les antigues xemeneies de les fàbriques de ceràmica.  
 
El material de la ceràmica, utilitzat tant en coberta com en façana, recau en la 
característica distintiva de la Bisbal com a capital catalana de la ceràmica. 
És així com l’escola i la residència adquireixen un valor afegit que és el de incorporar 
l’arquitectura contemporània en la ruta de la ceràmica, fent que es sumi als edificis 
modernistes, així com a l’activitat comercial del poble.  
 
 
 


