
CENTRE D’ART A LA CIUTAT D’OLOT 04ART ENTRE PATIS

proposta i estratègia_implantació

ESTRATÈGIA_ GRAN VALOR DE LA NAU DE CAN SACREST

1:: La Nau serà el COR del projecte

2:: Serà la nova Indùstria de l’art

3:: Les façanes interiors surten a la llum esdevenint façanes “exteriors”

4:: Nau, esdevindrà  un Espai Semi-públic, disfrutant-lo tant els alumnes com els ciuta-

dants

5:: Espai expositiu i de creació aconseguint una certa flexibilitat i adaptabilitat de l’espai
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*enderroc*estat actual *solar del projecte

*valor Postindustrial *espai públic entre patis

Són els patis els que cobren importància en el projecte, considerant-los els transformadors de 
l’espai i els  encarregats de construir. De manera que establirem una nova concatenació d’espais, 
distribuint els usos segons les necessitats espacials, agrupant aquests espais construïts amb espais 
lliures, cadascun amb la seva pròpia identitat, però pertanyent part d’un tot, formant un sol 
sistema.

Cada pati:
  - està a una cota diferent, tot salvant el desnivell total del solar d’una forma  amable, i  
  el visitant transcorra entre ells sense casi sense adonar-se’n. 
  - recull i dóna accés a diferents equipaments 
  - té el seu caràcter segons la manera de viure’l.

La proposta és enderroca tots els elements arquitectònics que fan de frontera entre l’interior del 
solar i el seu exterior. També s’enderroca les diferents naus del complex textil, ja que no estant en 
bon estat, i es conserva la Nau Central, ja que té un gran valor patrimonial.

La idea principal és que la fàbrica de Can Sacrest esdevingui l’element fonamental per organitzar 
el projecte. El buit construït (fàbrica de Can Sacrest) passa a ser un buit vertebrador, edificant així 
el seu entorn i creant un pati central (similitud amb el claustre), que organitza la nova indústria de 
l’Art. Així s’estableix una estreta relació entre aquest espai públic expositiu i l’edificació, a més de 
definir la nova escola. 

*nou pol d’atracció social
la intervenció busca reactivar i dinamitzar aquesta part de la ciutat.

*prolongació dels carrers longitudinals
constitueix un espai públic continu, que cohesiona el teixit urbà amb la continuïtat dels 
carrers longitudinals que arriben del cas antic. 

* extrensió trama antiga: carrerons i places
la volumetria del nou edifici juga amb la trama urbana del plé / buit, i s’ha treballat de 
manera que el visitant s’endinsa en el projecte i gaudeix d’una seqüència de llum i ombra.

  

És tracta d’un solar totalment tancat en si mateix. L’unica entrada és un carril de 3 m, al costat del 
claustre, per on s’accedeix a l’aparcament públic actual. Per tant, hi ha una falta de connexió amb 
tot el seu entorn. Pel què fa la topografia és considerable amb uns 7 metres de desnivell a l’interior 
del solar.
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El projecte aconsegueix tres punts d’accés molt importants, des del Barri Vell, el Barri nou de Sant 
Miquel i el volcà Montsacopa. Així disposem d’un solar d’uns 6.500m², amb dos elements rellevants: 
El Claustre del carme, i la Nau de Can Sacrest.
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