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VISTA AÈRIA ESTAT ACTUAL PARCEL·LA

Superfície Can Sacrest (Planta baixa)...........................516,66 m²

                                      (Planta primera).......................516,66 m²

Fotografies de l'estat actual de la parcel·la

ESTAT ACTUAL

ESTRATÈGIES DE PROJECTE

Conservació de l'estructura de Can Sacrest

Nau de dos nivells i una planta de 13,00
x 35,00m, que és  l’edificació  més  inte-
ressant del conjunt. 

És un edifici amb una tipologia  industri-
al del segle XIX amb una  planta  baixa  i  
estructura  reticular de 3,40 x 4,20m de 
pilars  de  fosa  i  jàsseres  metàl · liques 
amb  un  entrebigat  de voltes a la  cata-
lana. 

A   la  planta  primera   l’espai  entre  els 
murs perimetrals està cobert amb  unes 
encavallades de fusta.

De la fàbrica de Can Sacrest se'n conser-
varà l'estructura  principal  de  pilars  de 
forja, les encavallades de fusta, els murs
de càrrega que fan de façana i les  jàsse-
res metàl·liques amb l'entrebiga de  vol-
tes a la catalana. 

Les obertures de  façana  mantindran  la 
seva ubicació,  però  se'ls  col·locarà  no-
ves fusteries.

El teulat es reconstruirà de nou,  ja  que
és la part de l'edifici que està  amb  més
mal estat.

Context  1   2   3

Superfície àmbit projecte............................................6.556,89 m²

Residencial

Apartaments estudiants

Botiga de material artístic

Professors

Cafeteria/Restaurant

Batxillerat

Talles i aules

Serveis i circulacions

Escola d'Art

Sala d'exposicions

Sala d'actes

Biblioteca

Espais públics

Pàrquing

Volumetria proposta

1. GENERACIÓ D'UN NOU ESPAI
    
    Es pretén crear un nou espai de 6.556,89 m² amb
    un 22% de nova construcció que relacioni els dos
    edificis ja existents:
     - L'antic convent,  on  s'hi  allotja  l'actual  Escola 
       d'Art d'Olot.  
     - L'edifici principal de l'antiga filatura Can Sacrest.
    
    Aquest nou  espai  públic  pretén  obrir  pas  pels 
    quatre costat de l'illa, i així convertir una  macro-
    illa en una illa que sigui més accessible pel ciuta-
    dà.
    Així aconseguim que la diferència de  cotes que hi 
    ha actualment estiguin salvades mitjançant  la  no-
    va intervenció.

2. RECOL·LOCACIÓ I REPROGRAMACIÓ
    
    - El programa existent del convent del Carme   és 
      el de l'Escola d'Art d'Olot i l'antiga  filatura, és un
      edifici abandonat actualment.  
    - Es recol·locaria el programa d'Escola d'Art entre
      el nou edifici construït i Can Sacrest,  situant  en 
      aquest el programa més públic  de  l'escola  per-
      què el ciutadà  d'Olot també  hi  pugui  participar 
      diàriament.  
    - Es reprogramaria el convent com  a  espai  d'ex-
      posicions de la ciutat. 

Actual Escola d'Art

Abandonat

Nova construcció

Edificis existents

3. ALINEACIONS I POSICIONAMENT

    Baixar el nivell de terra de  l'emplaçament 3 me-
    tres, perquè l'edifici del  convent estigui  a  la  ma-
    teixa cota de  l'espai  públic i així poder-ne gaudir. 
    Per tant, queda  un  espai públic  unificat  a  quasi 
    una única cota, +- 432.
    
    Situar el nou edifici al costat  oposat  del  con-
    vent, enganxat al mur existent, per  tal  d'aconse-
    guir el màxim assolellament, ja que el  convent  té 
    una alçada considerabla.

    Igualar alçada del nou  edifici amb  la cota  su-
    perior existen, per tal de no  molestar, tant  a  ni-
    vell de vistes com a nivell d'ombres  a les  edifica-
    cions ja existents de la part superior de l'illa.

4. ESCALA DEL NOU PROGRAMA
    
    Trencament de la gran escala del projecte mitjan-
    çant mòduls de taller i patis de llum, per fer un  e-
    difici més ciutadà.  

    Donar  caracterització  als  tallers  de  l'Escola 
    d'Art, ja que són  la  part  més  important  a  nivell 
    programàtic de l'escola, tot marxant de la típica e-
    dificació allargada i amb  una  seriació  rítmica  de 
    les obertures. 

   Tenir relació  directe  amb  l'espai  públic  adje-
    cent, per  tal  que  la  ciutat  participi  de  l'art  que 
    s'implica a l'escola.  

    Es crea  una  planta soterrani d'aules, que nece-
    citen controlar la llum natural i així no ocupar més 
    espai  públic  i  poder  deixar  aïllat  Can  Sacrest, 
    per donar-li un simbolisme històric i carismàtic.

    Crear un únic  espai  públic,  mitjançant  passos 
    en planta baixa de la nova edificació. Aquest  únic 
    espai fa que el ciutadà participi del projecte.  
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