Emplaçament						

Oportunitat								
Necessitat d’una millora en les infraestructures que permeti el creixement i l’evolució de l’Escola
d’Art d’Olot, una de les entitats més representatives de la ciutat, en un context de llarga història artística
i cultural que reforça la necessitat de fer -la créixer. Es tracta d’una intervenció amb unes conseqüències
directes pel territori que l’envolta, el Barri Vell d’Olot.
La intervenció es planteja com a resposta d’una necessitat de solucionar la problemàtica existent de l’Escola d’Art. Una solució que tindrà una repercussió positiva en tot el seu entorn: l’actual edifici
que acull l’escola, el Claustre del Carme, l’aprofitament i rehabilitació d’una zona actualment en estat
d’abandonament, La Fàbrica tèxtil Can Sacrest i, un barri amb problemes, el Barri Vell.

Volumetria existent				

El Claustre								
Es pretén recuperar la identitat del Claustre com a Bé Cultural que és. Un edifici obert al públic,
on s’hi acullin activitats culturals i faci d’annex a l’actual Museu Comarcal de la Garrotxa, ubicat a l’edifici
del Hospici.
La idea és presentar el Claustre com la “Porta” del casc antic d’Olot, situat físicament al límit
d’aquest, millorant-ne la seva permeabilitat i atorgant-li protagonisme dins el context cultural-històric
que l’envolta.
A dia d’avui, el Claustre del Carme presenta una incoherència entre la identitat de l’edifici i el
programa que acull (Escola d’Art).
A diferència d’altres edificis d’interès històric de la ciutat com el Museu Comarcal de la Garrotxa,
i on es troben les obres de l’Escola Paisatgística d’Olot, el Claustre del Carme es tanca en si mateix,
permetent l’accès al públic per un únic punt on coincideixen tant visitants del Claustre com alumnes de
l’Escola.  Aquest fet dificulta molt el control de qui accedeix a les instal.lacions, fet que no assegura el
benestar de l’Escola així com el control de la varietat de maquinaria i material que es troba en el seu
interior.
Repercussions de la intervenció en el Barri Vell 		
1. Millora de la problemàtica actual d’habitatge sense buit al Casc antic d’Olot amb l’ocupació
d’aquest amb l’arribada de nous estudiants no residents a Olot. Actualment l’Escola d’Art té un 60%
d’alumnes de fora de la ciutat. Això milloraria l’estat de manteniment dels habitatges i equilibraria
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Llegenda					
1. Conjunt d’habitatges ens els que hi destaquen dos immobles amb interès històric. Plantes baixes
d’ús residencial. Generen en el solar un paisatge de patis amb bona privacitat gràcies al desnivell
generat pel mur de contenció existent.
2. Mur de contenció de pedra, amb una altura de 5,5 m que dóna resposta al salt de cota del solar
amb les edificacions existents.
3. Fàbrica Can Sacrest. Conjunt de l’antiga fàbrica tèxtil en desús des de fa més de 50 anys. Es troba
en estat ruïnós, essent la Nau cantal, l’única Nau amb possibilitats de ser rehabilitada.
4. Edifici destinat a aparcament pels habitatges veïns amb accés des de la Ronda Sant Bernat.
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MUSEUS CIUTAT

Plaça Amèrica
Montolivet

Recuperació

2.imatge
Dinamització
del Barri, amb l’activació i millora del sector terciari de la zona. Una demanda
patrimonial.
directe del sector de la restauració, comercial i lúdica.
3. Ocupació de locals en planta baixa que es troben a dia d’avui buits, gràcies a l’augment de la
demanda del servei terciari i a la possible necessitat de locals per a joves, on poder-hi desenvolupar
activitats relacionades amb l’art, com galeries, tallers, etc.
Recuperació
4. Millora urbana
per una zona actualment en desús i totalment impermeable, es proposa una
escola
d’art.
connexió entre espais públics i una millora de l’accessibilitat d’aquests.
5. Generar una xarxa cultural connectant els diferents equipament ja existents amb els de nova
construcció. Un concepte que es té present a l’hora de plantejar el programa de la Nova Escola d’Art.
Un exemple és la Sala Torín, un auditori que es troba en l’Arxiu Municipal, com auditori  d’ús compartit
amb l’Escola. Un altre
exemple seria una petita biblioteca que doni suport a la biblioteca vigent al Barri
Recuperació
Vell, en la qual la demanda és major que l’oferta.
valor històric nau.
6. Augment del turisme cultural gràcies a l’activitat que pugui potenciar la Nova Escola d’Art.
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Per què un Centre d’Art a Olot?					
Actualment a Catalunya hi ha 7 Escoles Superiors de Disseny i Arts Plàstiques (ESDAP). Pel que fa
Escoles Privades o Municipals, n’hi ha 10, que es troben repartides entre Barcelona i Tarragona.

Dinamització del Barri			
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5. Habitatge plurifamiliar. La seva tipologia d’edifici trenca totalment amb l’entorn, sobretot per la
seva altura desmesurada.
6.  Conjunt residencial de baixa altura. En planta baixa i en la façana que dóna a l’interior del solar,
estan dotats d’un conjunt de patis privats.
7.  Convent del Carme dels Pares Carmelites, format per una Església Gòtica i un Claustre Renaixentista declarat monument d’Interès Històric. La seva façana posterior delimita el solar per la banda
sud.
8.  Habitatges dels Pares Carmelites que delimiten el solar.
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Sant Miquel - Les Tries

L’ESDAP d’Olot és l’únic centre d’ensenyament d’art, en l’àmbit de graus universitaris, de la
província de Girona. Existeix l’oportunitat d’atraure estudiants de la Província de Tarragona per l’oferta
de Cicles Formatius i Graus, on no es troba cap centre públic per cursar-los, estudiants procedents de la
Província de Lleida enfocats també a estudis de Cicles Formatius i Graus i, especialment a estudiants de
la Província de Girona, en totes les ofertes d’estudis, tractant-se de l’únic centre de la zona.
Olot, ciutat vinculada a l’Art					
Al 1783 neix l’Escola d’Art, fundada pel Bisbe Tomàs de Lorenzana, coneguda com “Pública Escuela de Dibujo”. Va néixer davant la demanda dels industrials, que necessitaven artistes per l’elaboració de les Indianes, teixits 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 esdevindrà com a Escola Superior del Paisatge. Al 1986 l’Escola es englobada en el Pla
de l’Ensenyament oficial d’Arts de l’Ajuntament i, finalment, el 2010 l’Escola 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.
L’actual Escola d’Art d’Olot es troba, des de fa més de 70 anys, al Convent del Carme, en el casc
antic, tractant-se d’uns dels edificis més antics de la ciutat Actualment l’edifici es troba en unes condicions precàries i amb falta d’espai pel desenvolupament de les activitats artístiques, convertint-se en un
obstacle per l’evolució i creixement d’una de les entitat més importants que ha tingut Olot.
La Nova Escola d’Art 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’activitat fabril del lloc.  Aquest nou emplaçament
també passarà a formar part del context cultural de la ciutat, tractant-se d’una intervenció amb una
gran consideració per l’espai lliure i la permeabilitat en relació al teixit urbà existent.
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Respecte als estudis de Batxillerat Artístic, actualment hi ha 95, dels quals la majoria es troben a
la Província de Barcelona i Tarragona. Només 6 centres imparteixen Batxillerat artístic a la Província de
Girona, entre ells l’ ESDAP d’Olot.
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