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Catalunya  >  Província de Girona > Municipi d’Olot

+ únic centre d’ensenyament d’arts, a nivell de graus, de la província de Girona 
+ actualment amb manca d’infrestructura
+ valor històric amb un passat de més de 200 anys

Escola Superior de Disseny i d’Art Plàstiques 
(centre públic d’educació artística)
ESDAP_ Olot
ESDAP_ Vic
ESDAP Deià_Barcelona
ESDAP Pau Gargallo_Barcelona
ESDAP Llotja_Barcelona
ESDAP Serra i Abella_Hospitalet de Llobregat
ESDAP Ondara_Tàrrega

(centre privats o municipals d’educació artística)
Escola Municipal d’Art de Terrassa
EINA, Escola de Disseny i Art_Barcelona
Escola d’Art Floral de Catalunya - Fundacio Privada_Barcelona
Escola massana_centre d’art i disseny barcelona
Escola Municipal d’Art I Disseny_Vilanova i la Geltrú
EADR - Escola d’Art i Disseny de Reus
Escola Municipal d’Art Gaspar Camps_Igualada
EADT - Escola d’Art i Disseny de Tarragona
Escola D’Art i Disseny_Tortosa
Escola d’Art i Disseny d’Amposta

872_Olot neix a un creuament de camins, on es 
fàcil travessar el riu Fluvià, i es protegit dels vents 
del nord gràcies el volcà Montsacopa. Per primera 
vegada a l’història s’esmenta Olot, gràcies el temple 
de Sta. Maria de Tura, nucli origina de la ciutat.

987-1116_ Es construeix l’esglèsia de St. Esteve 
d’Olot (ha tingut diverses reedificacions).

1206_  creació d’un nucli dens i emmurallat a la 
plana olotina i que és l’embrió de l’actual Olot. 

[2 esdeveniments molt importants]
1427-1428_Els terratrèmols: Varen destruir la 
Vila Vella. Així, van construir la Vila Nova d’Olot, tot 
urbanitzant el teixit d’una manera ordenada, a tra-
vés d’una reticula. Així van integra l’esglèsia de St. 
Esteve en l’entramat urbà. 
1462-1472_La guerra civil catalana: La vila va 
ser saquejada i conquerida diverses vegades, fet 
que va fer un retrocés demogràfic.

S.XVI_ Creixament important deixant endarrera 
els desastres. De les primeres grans construccions 
després dels terratrèmols: el Convent del Carme, 
conjunt que es compon d’una esglèsia d’estil gòtic 
tardà i un claustre renaixentista.
1783_Neix l’Escola d’Art: fundada pel Bisbe 
Tomàs de Lorenzana com a “Publica Escuela de 
Dibujo”.

S.XIX_Gran importància de la indùstria tèxtil
1891_Esdevé Escola menor de Belles Arts a 
càrrec de la diputació de Girona.
1934_Escola Superior de Paisatge
1986_Ensenyament oficial d’Arts, segons el Pla 
de 1963, depenent de l’Ajuntament d’Olot.

S.XX _Començà un creixement al voltant del 
nucli antic (en antigues zones de conreu) i de les 
principals vies de comunicació, fins a dia d’avui.

2010-2011_Escola Superior de Disseny i Arts 
Plàstiques d’Olot, depenent de l’ESDAP, centre 
únic amb set seus gestionades per la Generalitat de 
Catalunya.

Olot, la capital de la comarca de la Garrotxa, “la ciutat dels volcans”, està situada en 
una plana travessada pel riu Fluvià i la riera de Riudaura i envoltada per les serres 
de Sant Valentí, Aiguanegra, l’altiplà de Batet, Marboleny i Sant Valentí de la Pinya.

Olot és una ciutat especialment coneguda pel seu interès natural i per formar part del Parc Natural 
de la Zona Volcànica de la Garrotxa. En el seu terme municipal hi ha quatre volcans: el Montsacopa, 
el Montolivet –aquests dos, visitables-, la Garrinada i el Bisaroques. Les contrades del voltant 
d’Olot també guarden un ric patrimoni natural amb els aiguamolls de la Moixina i el volcà Croscat. 

La ciutat d’Olot té un interessant patrimoni cultural. Arquitectònicament, es poden 
destacar diversos monuments d’estil modernista (casa Gayetà-Vila, casa Solà-
Morales, casa Masramon...), així com els Claustres del Carme, renaixentistes. 

Pel que fa a pintura i escultura, cal remarcar la importància de l’Escola d’Art d’Olot, que té una bona 
representació d’obres al Musomarcal de la Garrotxa. Pintura, escultura i ceràmica són elements claus de 
l’ambient artístic olotí, sense oblidar la gran tradició pessebrística i els tallers de sants, de renom mundial.

L’Escola d’Art va nèixer perquè els industrials volien artistes. Artistes per crear Indianes, que eren 
teixits de cotó amb diferents estampats i dibuixos. 

Anys 70, la crisis del petroli fa tencar moltes fàbriques, i aquestes són adeptades per altres usos, un 
exemple és l’ajuntament.

La ciutat d’Olot: Volcans_Paissatge_Ciutat industrial textil S.XIX

*Creixement històric d’Olot

*Edificacions i Espais lliures  e: 1/10.000 *Mobilitat i Barris  e: 1/20.000

PUBLICACIONS                                                                                                                             

PERQUÈ UN CENTRE D’ART A OLOT?

 El Punt 06.02.13  // Setmanari La Comarca Olot 21.02.13 //  El Punt 15.02.13 //  Diari Girona 14.02.13

(CIUTATS DE GIRONA  xvi - xx, ATLAS / Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Girona, 1994)
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