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ORGANITZACIÓ PROGRAMÀTICA

A conseqüència de la intenció d'ampliar l'oferta educativa i fomentar el vincle entre la ciutat i l'escola, es proposa la construcció d'un nou edifici annex a l'antiga fàbrica de Can Sacrest, que esdevindrà la seu de l'ESDAP d'Olot, on s'impartiran
graus superiors i postgraus. Per a no perdre el vincle entre l'antiga escola i la nova edificació s'ubiquen en planta baixa les parts del programa més públiques, fomentant així a més una bona connexió amb els visitants. Cada un dels graus
impartits disposarà de tallers especial·litzats, així com un departament pel professorat. Per a fomentar l'intercanvi entre estudiants de diverses especialitats, no s'assigna un aula a cada grup com passa en l'actualitat, sinò que totes poden ser
utilitzades per tots. De la mateixa forma es preveuen uns tallers genèrics a la planta superior de la fàbrica per a que els estudiants puguin treballar fora de l'horari docent i per a impartir assignatures que necessitin un espai major, però que no
requereixin d'una maquinària pesada específica. Cada un dels espais docents són utilitzables per alumnes de tots els nivells.

Per a fomentar la vinculació amb l'espai exterior el Claustre passa a ser un espai de pas obrint al públic una segona entrada. A la part central de la nova escola i a planta baixa se situa un vestíbul ampli on fer exposicions temporals i en
vinculació directe amb les peces del programa més públiques: la sala d'actes, la cafeteria i la biblioteca. A la planta baixa de l'antiga fàbrica se situen la biblioteca i la cafeteria, de forma que l'escola passa a disposar d'una biblioteca també
accesible a a la ciutat.

A planta soterrani es resitua l'antic aparcament en superfície. D'aquesta forma es manté la baixa ocupació de cotxes al Casc Antic donada la seva situació al límit entre el barri de Sant Miquel i el Casc Antic.

DISTINCIÓ D'ESPAIS

Per a les formació de graus artístics es consideren necessaris dos tipus d'espais
fonamentalment: aules i tallers. Les aules són espais on la concentració és més important i on
les activitats no requereixen d'espais excesivament grans, per tant les dimensions i l'alçada seran
menors. Els tallers són espais vinculats a la creativitat i les dimensions han de ser majors per la
manipul·lació de prototips, per tant l'alçada del sostre serà major. Per tal de retroil·luminar els
espais es projecta una finestra alta a les aules en contacte amb el passadís i  un lluernari als
tallers. Els tallers especialitzats es troben subdividits en dos espais de diferent superfície per a
facilitar l'ús de diferents grups de forma simultànea.

COMUNICACIÓ VERTICAL

L'espai expositiu es concep com un espai obert i de pas. D'aquesta manera les exposicions dels
treballs de l'escola queden exposats a visitants i als propis estudiants de diverses disciplines. Es
busca a més una comunicació visual entre les diverses plantes de forma que el hall queda il·
luminat pel lluernari i les obertures a façana a l'última planta i per la resta d'obertures a plantes
intermiges. El fet que el hall central comuniqui els accesos des de l'exterior de cotes 0,00, +
1,25 i +8,25 reforça la seva condició d'espai de pas semipúblic. Les escales generen un
itinerari continu descobrint nous punts de vista durant el trajecte.

MATERIALITAT

Es pretén mantenir una relació amb la materialitat dels edificis de l'entorn. Com a exemple més
immediat es pot prendre el Convent del Carme, on la façana es un element de fàbrica ceràmica
arrebossat i pintat. La fàbrica de Can Sacrest té el mateix acabat, però pintat de color blanc. Per
l'acondicionament tèrmic de la nau de Can Sacrest, caldrà aïllar per dins mitjançant un tradossat
de cartró guix amb llana de roca a l'interior. Seguint aquest mateix concepte, la façana es
composarà d'una fulla de bloc de termoargila arrebossat i pintat a l'exterior i un trasdossat
interior. Seguint també amb l'arquitectura al Casc Antic, la planta baixa tindrà un acabat diferent,
formant un sòcol amb aplacat de pedra. S'escull el basalt, ja que és una pedra habitual a la
Garrotxa.

Les obertures seguiran el ritme marcat per l'estructura, seguint el concepte a la nau de Can
Sacrest. La incidència solar es regularà mitjançant panells d'alumini plegables amb lamel·les
orientables, acabat lacat, tipus T-80 de Tamiluz. Els panells quedaran plegats sobresortint sobre
el pla de façana formant unes "orelles" per a generar un cert filtre. En el cas de la nau de Can
Sacrest caldrà reduïr la quantitat de superfície vidrada a l cara sud-est, mitjançant massissats
d'alguns forats. Els grans finestrals quedaran protegits del sol mitjançant un brise soleil format
amb lamel·les d'alumini.

L'acabat de les cobertes serà amb planxes de zenc, generant un contrast amb l'entorn. Els
lluernaris es dissenyen com elements horitzontals amb recobriment de panells de fusta d'alta
densitat tipus prodema, acabat "rústik".

COMPOSICIÓ DELS TANCAMENTS INTERIORS

Els paraments divisors entre els espais docents i els espais de circlació es tracten com mobles
capaços d'incorporar al seu interior instal·lacions, armaris o obertures organitzats en estrats.
L'estrat més baix és tracta amb un acabat amb fusta, per aportar calidesa als espais i és on
s'incorporen portes, bancs, guixetes, alguna entrada de llum i espais d'emmagatzematge. El
segon estrat es tracta com un calaix de cartró guix pintat de blanc on es produeix la conducció
d'instal·lacions de subministraments elèctrics, d'aigua, tubs de ventilació, etc. El tercer estrat el
trobem als espais de major alçada i és on s'incorporen les entrades de llum provinent de les
dents de serra i els grans finestrals en el cas de la fàbrica, per tal de donar continuitat visual a
l'estructura existent.
Els paviments seran de formigó remolinat on s'incorporarà la instal·lació de terra radiant.
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