Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat
NOVA CONSTRUCCIÓ DE CEIP A LES PRESES

* “...La Garrotxa es un territori on la geologia deixa sentir la seva presencia on la pluja deixa la seva
emprenta amb una generosa vegetació, i on hi ha una gran varietat i alternança; varietat de colors,
alternança de materials, varietat amb el pas de les estacions, ... un lloc idoni per observar la natura a
diferents escales. Amb un paisatge natural que se sent que tot ho envolta i ho emmarca....”
“...L’emplaçament es troba en un primer esglaó de la plana de la vall d’en Bas, llindant per un costat
amb els primers pendents de la serra de Llanceres, i amb alguna resta del passat recent...”
“...Potenciar i reconèixer els elements singulars del solar, la xemeneia, els magnífics arbres de la
banda nord-est, el curs d’aigua de la banda sud oest limitant amb el bosc de la muntanya veïna, ... i
les vistes...”
“...Adoptar un criteri de no competir amb l’entorn natural que l’envolta i intentar aixecar el cap
discretament per sobre del nivell de terra, i així disposar de visuals noves sobre la vall i les crestes de
les muntanyes ...”
“...Desenvolupar l’edificació en la part mes alta del solar (augmentar les vistes llunyanes i evitant en
alló possible les possibles acumulacions d’aigua de pluja). Deixar el terreny en dues terrasses, que
coincideixen amb els dos tipus de patis (primària i infantil)...”
“...Organitzar el programa a partir d’una barra longitudinal potenciant un eix de nord-oest a sud-est
que coincideix amb el solar per acollir les aules; que al seu final, i per tal d’acollir alguns espais de
dimensions singulars es doblega per acomodar-se i dialogar millor amb la secció vertical del
terreny...”
“...Una gran coberta inclinada que s’adapti el mes fidelment al perfil del terreny i emfatitzi la recollida
d’aigües de pluja per al seu reciclatge. Completada amb una coberta enjardinada a una alçada
inferior...”
“...Dimensionar les amplades de l’edificació per permetre un enllumenat natural dels espais, ajudantse en els espais centrals amb lluernaris...”
“...Prendre formes prestades de l’entorn, edificis amb llargues galeries de fustes, cobertes inclinades,
murs massissos, ... amb materials continuació d’aquest entorn...”
“...Colors naturals, que evolucionin amb el pas del temps i que et permetin ser-hi sense esser gaire
vist...”

*Collage de la memòria del concurs

Altres consideracions que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte
http://issuu.com/telecentre/docs/preses_84?viewMode=magazine&mode=embed
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2010/03/17/presenten-elprojecte-lescola/394034.html
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