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ENDERROCS

Donat que és un espai hermètic respecte la ciutat i inclou forces edificacions en mal estat, s’haurà de procedir 
a fer una sèrie d’enderrocs selectius. Es decideix enderrocar les naus en pitjor estat de Can Sacrest, mantenint 
només la nau central de dues plantes i la xemeneia com a símbols del passat industrial olotí. A sud s’enderroca 
un local en planta baixa, actualment sense ús i a nord es procedirà a l’enderroc d’un antic edifici de vivendes 
abandonat. De la mateixa manera, s’eliminarà el mur que delimita l’aparcament i el jardí posterior a l’esglèsia 
del Carme, connectant així amb la Plaça de Campdenmàs.

BARRERES TOPOGRÀFIQUES

El projecte busca cosir l’espai interior de l’illa amb el sistema d’espais verds i vies peatonals del seu entorn, 
per tal que quedi integrat a la ciutat. Es proposa fragmentar l’Illa a través de dos eixos peatonals principals. L’eix 
est-oest comunicarà el barri de Sant Miquel amb el la Plaça de Campdenmàs i l’eix nord-sud comunicarà el 
Carrer  Pare Antoni Soler amb el Volcà de Montsacopa. Per tal d’aconseguir-ho s’haurà de donar solució als salts 
topogràfics, donat que hi ha fins a 7m de diferència entre el punt més alt i el més baix del solar.

CONSTRUIR CONTRA EL MUR

Es decideix fer una construcció en barra contra el mur de contenció existent per tal de donar una nova façana 
orientada a sud-est que sigui capaç de fer carrer. L’aparcament queda soterrat amb accés des del Carrer de Pare 
Antoni Soler a banda sud de l’emplaçament, tal com es produeix actualment. Els diferents nivells es comuniquen 
a través d’escales i/o rampes, en l’espai públic adaptant la planta baixa a aquests canvis topogràfics. La nova 
edificació es comunica amb la fàbrica existent intentant afectar el mínim el seu volum.

FRAGMENTAR LA BARRA

Per tal de millorar les condicions lumíniques i de ventilació dels espais interiors es generen dos patis interiors 
d’ús privat que permetran a més l’exposició temporal d’obres a l’exterior. Així es genera un cert paral·lelisme 
amb l’antic Claustre. Per a adaptar el gra d la nova edificació amb l’entorn urbà. la barra es fragmenta en tres 
volums. El nexe entre aquests tres volums es farà amb dos cossos de menor alçada que seran els encarregats de 
les connexions. El primer cos farà la connexió entre l’interior d’illa i la cota +8,00 a la part superior del mur. El 
segon cos és el que fa de nexe entre la fàbrica de Can Sacrest i la nova intervenció. 

ARTICULAR COBERTES i FAÇANES

Per a adaptar l’escala de l’edifici al gra dels edificis existents, es produeixen canvis de direcció a la façana princi-
pal alineant-se amb la fàbrica de Can Sacrest i amb el mur de contenció i el Convent. La barra s’articula a més per 
a generar un espai de plaça pública al creuament dels dos camins principals. On hi ha tallers la coberta es plega 
formant uns lluernaris en dents de serra que proveeixen una entrada de llum extra de nord-est. A l’ultim volum, 
on estarà la sala d’actes, en canvi, es veurà una coberta inclinada que no superarà l’alçada de la nau existent. 
Aquest joc a les cobertes donarà una identitat pròpia a l’escola en relació amb l’entorn urbà.
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ESCOLA SUPEROR DE DISSENY I D’ARTS PLÀSTIQUES

ESDAP Olot
ESDAP Vic
ESDAP Deià Barcelona
ESDAP Llotja Barcelona
ESDAP Serra i Abdella L’Hospitalet de Llobregat
ESDAP Tàrrega

CENTRES D’ART I DISSENY PRIVADES I MUNICIPALS 

Escola Municipal d’Art i Disseny Terrassa
EINA, Escola de Disseny i Art, Barcelona
Escola Massana Barcelona
Escola Municipal d’Art i Disseny, Vilanova i la Geltrú
Escola Municipal d’Art i Disseny de Reus
Escola Municipal d’Art i Disseny de Tarragona
Escola d’Art i Disseny, Tortosa

L’ESCOLA D’ART I DISSENY D’OLOT

Al 1783, el bisbe Tomàs de Lorenzana funda l’Escola d’Art, coneguda com “Pública Escuela de Dibujo”. La seva fundació és producte de 
la demanda dels industrials, que necessitaven artistes per l’elaboració de les Indianes, teïxits de cotó de diferents estampats i dibuixos. Al 
1891 esdevé l’Escola menor de Belles Arts a càrrec de la diputació de Girona, la qual posteriorment, al 1934 passarà a ser l’Escola Superior 
del Paisatge. Al 1986 l’Escola es englobada en el Pla de l’Ensenyament oficial d’Arts de l’Ajuntament i, finalment, al 2010 es converteix en 
l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques d’Olot, ESDAP, centre únic amb set seus gestionades per la Generalitat de Catalunya. 

Actualment l’edifici presenta limitacions pel que fa a les activitats que es desenvolupen a l’escola, tant en superfície com en condicions 
espaials. Aquest obstacle pel creixement d’una de les entitats olotines més importants, ha esdevingut en una necessitat d’ampliació i millora 
de les seves instal·lacions. D’edifici allotja a més entitats amb diferents tipus d’usuaris. S’imparteixen classes de batxillerat artístic, cicles de 
formació de grau mig, cicles de formació superior i graus superiors. L’ampliació s’ubicarà en el solar veí de la Fàbrica Can Sacrest, preservant 
dos elements, la Nau central i la xemeneia com a testimonis de l’antiga activitat industrial del lloc.
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Escola d'Art d'Olot en l'actualitat:

BATXILLERAT (2 cursos)   Alumnes
-Artístic (únic a la Garrotxa i el Ripollès)  30x2

CFGM (2cursos cada un)
- Revestiments murals   20x2
- Assistència al producte gràfic imprès   20x2

CFGS (2 cursos cada un)
- Arts aplicades de l'escultura   20x2
- Arts aplicades al mur   20x2
- Gràfica publicitaria   20x2
- Fotografia    20x2
- Il·lustració    20x2
- PIDO Decoració    20x2

GRAUS SUPERIORS (4 cursos da un)
- Disseny Gràfic    12x4
- Disseny d'Interiors    12x4 
Cursos monogràfics    Variable

TOTAL     476

Voluntat d'ampliació

BATXILLERAT (2cursos)
-Tecnològic    30x2

CFGS (2 cursos cada un)
- Còmic     20x2
- Gràfica interactiva    20x2

GRAUS SUPERIORS (4 cursos cada un)
- Disseny de producte   12x4
- Disseny de moda    12x4

TOTAL     624

26 GRUPS (+14 AMPLIACIÓ)

Enfront la falta de centres que ofereixen els grau superior en moda i 
el grau superior de producte (ambdos només ofertats per l’ESDAP 
la Llotja a Barcelona), es proposa ampliar l’oferta en aquest camp. 
Resituant al nou edifici l’ESDAP i a l’antiga fàbrica de Can Sacrest el 
bar i la biblioteca, que són d’ús comú amb la ciutat.
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