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WeWe are aware that this is a delicate         
operation. A powerful project that has to 
be scheduled in advance. But at the 
same time, we believe that is a necessary 
operation to give strength and vitality to 
the old town and the delicate area 
around it. We should be able to continue 
reinventingreinventing the downtown until make it a 
vital area, dynamic, attractive, safe and 
welcoming. For everyone. We want         
everyone in Olot to feel this area as their 
own, in line with our own history. The city 
was born here, this was his original 
embryo and we cannot stop until we feel 
proud of it.proud of it.

Therefore, as I said earlier, we have to be 
creative. The relationship between the 
city and creation, with art, comes from 
afar, linked with the landscape. And    
projects with an imaginative and open 
look as the ones that conform this exhibi-
tion attest our interest in redrawing the 
futurefuture urban landscape of a very artistic 
area where the artistic knowledge and 
the youth meet.

In Olot, we have the art in the blood. 
Now, we need new blood for a new arts 
centre.

Josep M. Corominas Barnadas
Mayor of Olot

The different parts of a city never beat 
with the same strength or at the same 
rhythm. That is why sometimes interven-
tions are needed - already planned or 
emergency ones - to improve the life 
quality of its residents.

This is the case of the Olot's old town. The 
heart of the city. In recent years, it has  
undergone a major and delicate             
operation, but it is obvious to everyone 
that it has not been enough. Rehabilita-
tion is still in progress and all indicates that 
we are not at the end of the road. We 
mustmust return to it, as soon as possible, 
taking fully into account the time and the 
resources.

The Olot's downtown has always been    
associated with art and education of the 
before called Fine Arts. The School of Fine 
Arts, heir of the former School of           
Landscape - with illustrious names that 
gave it personality - is the most emble-
matic example.

Now, we need to walk in this double        
direction: to reinvigorate the art studies 
and to revitalize “el Carme” area, so 
linked to the artistic DNA of Olot's               
inhabitants. That's why sketching in fifteen 
projects how the future School of Art and 
Design could be, expanded and              
updated,updated, is an exciting proposal that fits 
perfectly in our will.

En som conscients que aquesta és una 
operació delicada. Un projecte de gran 
abast que cal programar amb temps. 
Però, al mateix temps, estem convençuts 
que és una operació necessària per 
donar força i vitalitat al nucli antic i a la 
delicada zona que l’envolta. Hem de ser 
capaçoscapaços de continuar reinventant el 
centre fins a convertir-lo en una zona 
viva, dinàmica, atractiva, segura i       
acollidora. Per a tothom. Hem 
d’aconseguir que tot Olot se la faci seva, 
en justa correspondència amb la nostra 
pròpia història. La ciutat va néixer aquí, 
aquestaquest va ser el seu embrió originari i no 
podem parar fins que ens en sentim        
orgullosos. 

Per tot això, com apuntava abans, hem 
de ser creatius. La relació de la ciutat 
amb la creació, amb l’art, ve de lluny,    
lligada amb el paisatge. I treballs de 
mirada àmplia i oberta com els que     
conformen aquesta exposició testimo-
nien el nostre interès en redibuixar el futur 
paisatgepaisatge urbà d’un espai estretament 
artístic on conflueixen coneixement i       
joventut. 

A Olot, portem l’art a la sang. Ara, ens cal 
sang nova per a un nou centre d’art. 

Josep M. Corominas Barnadas
Alcalde d’Olot

Les diferents parts d’una ciutat no         
bateguen mai amb la mateixa força ni al 
mateix ritme. Per això, a vegades, calen 
intervencions -ja previstes o d’urgència- 
que millorin la qualitat de vida dels seus 
veïns. 

ÉsÉs el cas del centre d’Olot. El cor de la 
ciutat. En els últims anys ja ha estat 
sotmès a una important i delicada          
operació, però és evident als ulls de 
tothom que no n’ha fet prou. La               
rehabilitació encara dura i tot fa pensar 
que no estem al final del camí. Que hi 
caldràcaldrà tornar, tan aviat com es pugui, 
pensant bé el moment i els mitjans. 

El centre d’Olot ha anat associat des de 
sempre a l’art i a la formació del que 
abans s’anomenaven les Belles Arts. 
L’Escola de Belles Arts, hereva de l’antiga 
Escola Superior de Paisatge                  
-amb il•lustres noms que li varen donar 
personalitat- n’és l’exemple més            
emblemàtic.emblemàtic.

Ara, ens cal fer més passos en aquesta 
doble direcció: donar un nou impuls als 
estudis d’art i dinamitzar la zona del 
Carme, tan lligada a l’ADN artístic dels 
olotins. Per això, esbossar en quinze      
projectes com pot ser el futur de l’Escola 
d’Art i Superior de Disseny, ampliada i 
posadaposada al dia, és una proposta engresca-
dora que encaixa perfectament en 
aquesta nostra voluntat. 
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converge there and simultaneously with 
the architecture, who indicates the pat-
terns of the intervention. This opens the 
door of the old town's end edge while 
brings the San Miquel neighbourhood 
close to the central area. Some of the 
current proposals rescue the Can Sacrest 
factoryfactory central building, the one that is in 
a better state of preservation, located in 
the longitudinal axis of the site.

This intervention gives breath to the city 
while el Carme area becomes a point of 
attraction and dynamism to the citizens. 
Complementing the main function pro-
vided by the project, the artistic teach-
ing, there are included spaces for the 
holding of different artistic activities that 
take place in Olot.

It is a very suggestive point of the city, for 
its context and especially for the existing 
architectural potential, so is needed a 
serene project, courageous, funcional, 
determined and full of content that 
makes la Porta del Carme become a 
landmark for the whole city.

Joan Curós Vila,Joan Curós Vila, PhD in architecture
Universitat Politècnica de Catalunya

One of the values that characterize Olot is 
the splendid landscape around it. A vi-
brant and colourful landscape that melts 
with the city and in some areas almost 
steps on the historic centre itself.

A historic nucleus characterized by a 
compact and small grain, ruled by narrow 
streets and tall buildings, which prevent 
light from entering fully into most of the 
streets. It must be said that in recent years 
there have been various interventions in 
this sector and this led to the demolition 
ofof some buildings to get new public 
spaces full of life and splendour.

The historic centre is structured by three 
very distinctive public spaces of the city. 
On one side el passeig d'en Blai, known as 
the Fair, followed by la plaça Major and 
ending at la plaça del Carme, all three 
connected through el carrer major as the 
main artery. This last urban area, el 
Carme,Carme, is under a state of serious decline 
which means that sooner or later an inter-
vention will be necessary to sort the 
space behind el Carme cloister and the 
Can Sacrest textile factory, bounded lon-
gitudinally by the Campdenmàs square 
and the St. Bernat street.  

The 15 proposals presented, all with very 
different goals and ideas, are based on a 
common denominator: cohesion and uni-
fication of the new arts centre with the 
adjoining area. The aim of the generated 
public space is to achieve maximum per-
meability with the streets and squares that

la cohesió i unificació del nou centre 
d’art amb el teixit col•lindant. La preten-
sió de l’espai públic que es genera és la 
d’aconseguir la màxima permeabilitat 
amb els carrers o places que hi conflu-
eixen i simultàniament amb la pròpia ar-
quitectura que és qui indica les pautes de 
la intervenció. Això obre la porta en el 
límit del casc antic i alhora aproxima la 
centralitat envers el barri de Sant Miquel. 
Algunes propostes rescaten l’actual nau 
de Can Sacrest situada en sentit longitu-
dinal del solar,  l’edifici que es troba en 
millor estat de preservació del conjunt.

Aquesta intervenció dóna alè a la ciutat i 
converteix l’àrea del Carme en un pol 
d’atracció i dinamisme cap a la ciutada-
nia. Complementàriament de la funció 
principal que l’equipament ofereix, com 
és l’ensenyament del món de l’art, es 
contemplen espais per a la celebració de 
lesles diferents activitats artístiques que es 
desenvolupin a Olot.

És un punt de la ciutat molt suggerent, 
atès el seu context i sobretot pel poten-
cial arquitectònic preexistent, la qual 
cosa se’n deriva la necessitat d’una actu-
ació serena, valenta, decidida i plena de 
contingut i funcionalitat que converteixi a 
la Porta del Carme en un referent per a 
tota la ciutat d’Olot.

Joan Curós i Vilà. Dr. arquitecte
Universitat Politècnica de Catalunya 

Un dels valors que caracteritzen la ciutat 
d’Olot és el seu esplèndid paisatge que la 
circumscriu. Un paisatge efervescent i 
pintoresc que es fon amb el teixit urbà i 
en alguns sectors gairebé trepitja el nucli 
històric de la pròpia ciutat.

UnUn nucli històric caracteritzat per un teixit 
compacte, de gra petit, on regnen els 
carrers estrets i els edificis alts, la qual 
cosa impedeix que l’entrada de llum nat-
ural sigui fluida a la major part dels car-
rers. Cal dir que en els últims anys s’han 
realitzat diferents intervencions en aquest 
sector, això ha suposat l’enderroc 
d’edificis per a obtenir uns nous espais 
públics plens de vida i esplendor.

El nucli històric està vertebrat per tres 
espais públics molt característics a la 
ciutat. Per una banda el passeig d’en 
Blai, conegut com el Firal, seguit de la 
plaça Major i acabant a la plaça del 
Carme, tots tres comunicats pel traçat 
del carrer Major com a artèria principal. 
EnEn aquest últim espai urbà, la zona del 
Carme, el teixit està en un estat de degra-
dació important la qual cosa comporta 
que més tard o més d’hora caldrà inter-
venir per endreçar l’àrea de darrera el 
Claustre del Carme i la fàbrica tèxtil de 
Can Sacrest, delimitat longitudinalment 
per la plaça Campdenmàs i per la ronda 
Sant Bernat.

Les 15 propostes que es presenten, totes 
elles amb objectius i idees ben diferents, 
parteixen d’un denominador comú,
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A- ESPAIS COMUNS...................................455 m2    
Espais de dinamització comunitària: Vestíbul, cafeteria, venta de material            
escolar, consergeria, reprografia i impressió centralitzada.  

B- ESPAIS PER A LA CIUTAT........................375 m2 
Espais destinats al desenvolupament  d’activitats artístiques de la ciutat i del propi 
centre: Sala d’actes,sala d’exposicions,biblioteca i centre de documentació.

C- ESPAIS DOCENTS...............................1.690 m2 C- ESPAIS DOCENTS...............................1.690 m2 
Sala de professors i cinc departaments.  
25 aules de diferents mides i 10 tallers i  10 magatzems.

D- ESPAIS DE GESTIÓ.................................100 m2 
Secretaria,despatx direcció, despatx equip directiu i 3 despatxos atenció exterior. 

E- ESPAIS D’ALLOTJAMENT........................600 m2 
20 apartaments per a estudiants de 30 m2.   

F- ESPAIS COMUNS I DE SERVEIS................949 m2 F- ESPAIS COMUNS I DE SERVEIS................949 m2 
Magatzem fons d’obra, magatzem general d’escola,  banys, espai de neteja i 
espai de circulació. 

G-APARCAMENT 
65 places per a cotxes i 15 per a motocicletes  

TOTAL SUPERFÍCIE ÚLTIL..........................4.169 m2
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUIDA.............4.795 m2

Es tracta d’un centre d’art el qual absorveixi les necessitats socials i artístiques de 
la ciutat. L’edifici tindrà una Escola d’Art per a 600 estudiants, una zona 
d’allotjament, constituït per 20 apartaments per als estudiants o per a persones 
que realitzin cursos de curta durada en el centre i que no siguin residents de la 
ciutat i una zona per a la dinamització social de caràcter artístic vinculada a la 
ciutat i al centre d’art, com una sala d’actes, una sala d’exposicions i una          
biblioteca o centre de documentació especialitzat en art. També ha d’existir un 
pàrkingpàrking d’un mínim de 65 places per a cotxes i 20 per a motocicletes. Cal tenir 
present que el 60% dels estudiants no són d’Olot i per tant una part d’ells viuen 
durant la setmana a la ciutat.
Actualment els Claustres del Carme allotgen l’Escola d’Art impartint Grau, Cicle 
Formatiu de Grau Superior, Cicle Formatiu de Grau Mitjà i Batxil lerat Artístic, amb 
unes edats compreses entre 16 i 18 anys pel que fa al Batxil lerat i el Cicle Formatiu 
de Grau Mitjà i de 18 a 25 anys el Grau i el Cicle Formatiu de Grau Superior. Tot i 
que hi ha estudiants de més de 25 anys. Els estudis depenen del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
ElEl solar es troba a la banda nord-est del nucli antic de la ciutat, i coincideix amb 
el l ímit del cas històric per la banda de la Ronda Sant Bernat. Té una superfície de 
5.846,86 m2 però es pot ampliar a la part del carrer Pare Antoni Soler en 193,37 m2. 
Està en un context històric delimitat en una part per la façana posterior dels   
Claustres del Carme i l’àbsis de la mateixa Església del Carme. El Claustre està 
catalogat com a monument d’Interès Local. Del total del solar, 2.865,81 m2 està 
ocupat per la Fàbrica tèxtil Can Sacrest, actualment de propietat municipal i en 
total desús.total desús.
La Ronda Sant Bernat és el vial que separa el teixit de casc antic i el successiu 
creixement de la ciutat cap al Barri de Sant Miquel. A la banda sud i en una petita 
longitud està delimitat pel carrer Pare Antoni Soler el qual deriva del carrer Major 
de la ciutat i per la banda nord hi ha el carrer de Sant Bernat. En una de les futures 
connexions interiors del solar comunicarà amb la plaça Camp d’en Mas per la 
banda oest. A la zona nord de l’interior del solar existeix un taló de fons 
d’habitatges deshabitats i dos d’ells són protegits en el catàleg municipal, els 
quals es troben en una cota de 5 m per damunt del solar.quals es troben en una cota de 5 m per damunt del solar.
Cal dir que una part bàsica del projecte és l’espai públic i la permeabilitat que 
aquest generi entre l’edificació i el teixit col• l indant de la ciutat tant necessari en 
aquest solar.
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El projecte neix de la idea que una escola 
d'art ha de ser sinònim de llum. Això em 
porta a realitzar un projecte el qual totes les 
aules tinguin llum natural, i de forma          
generosa. Per tant, el meu projecte parla 
de façanes, de 4 façanes, que es van 
repetint de manera articulada per tal de 
generar una sèrie de volums. generar una sèrie de volums. 
Aquests són d'una escala que s’adequa a 
l'entorn i busca la integració en el context. 
Això esdevé d’estudiar el teixit urbà del 
casc antic i aplicar-ne les pautes bàsiques 
per tal de trobar una cohesió unitària,     
estudiant la continuïtat i amplada dels     
carrers, l’alçada i tamany dels edificis, la 
composiciócomposició de façanes, les dimensions de 
les obertures,... 
D'acord amb la idea projectual d'uns 
volums massissos que sobresurten de sota 
terra per créixer en alçada fins a un punt 
determinat, igual que els volcans, 
l’estructura ha de ser d'un caràcter massís. 
Així doncs és de formigó, amb les façanes 
com a murs de càrrega.
ElEl projecte és conscient de que es troba en 
un punt estratègic, ja que està entre el casc 
antic de la ciutat i el nou eixample, per tant, 
es tracta d’una àrea que articula i dóna  
continuïtat i harmonia de manera natural.
ElsEls volums s’articulen i adopten un ritme i 
una disposició entre ells aparentment 
aleatòria, però que vé condicionada per 
les preexistències del lloc. Aquests volums es 
disposen longitudinalment al llarg del solar i 
generen un espai públic amb diversos 
caràcters el qual uneix la plaça Campden-
màsmàs amb la ronda Sant Bernat. La nau de 
Can Sacrest passa a formar part d’aquesta 
articulació volumètrica on s’eixampla 
l’espai públic en el seu entorn.  
Aquesta articulació entre dos teixits tan 
diferents passa per adquirir un equilibri          
dimensional tant als volums com als acces-
sos del nostre àmbit d'actuació, i                      
evidentment amb proporció amb l'espai 
públic i donant continuïtat als carrers 
col•lindants. D'aquesta forma, el projecte 
ofereixofereix un recorregut seqüencial de distints 
caràcters urbans tals com  carrerons estrets, 
edificis baixos i espais públics reduïts, fins a 
arribar a l’antiga nau industrial, amb un 
gran espai públic que l'abraça i actua 
com a accés a l'àmbit des de la banda de 
la ronda Sant Bernat a través de carrers 
més amples i edificis més alts.més amples i edificis més alts.
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És de vital importància que aquest nou 
àmbit encaixi en el marc del barri existent.   
La primera organització dels edificis, donç, és 
el que més atenció ha requerit. Prenem per 
eix principal un nou vial que uneix els espais 
públics construïts recentment a la part oest 
de l’àmbit amb el carrer de Sant Bernat. 
DefinimDefinim d’aquesta manera un carrer de      
diverses amplades i ambients que baixa 
amb un pendent suau en direcció a la 
xemeneia i es va relacionant amb l’edifici en 
diversos punts.

Aquest recorregut s’encaixa en un únic 
espai públic de caràcter divers. Trobem, 
d’oest a est, una zona de talús vegetal que 
rodeja l’edifici del monestir Carmelità definint 
una relació de contemplació distant però 
continuada d’aquest edifici de caràcter 
històric. Seguim per una plaça que s’obre 
capcap al carrer major i queda recollida per 
l’edifici. En aquest espai trobem una zona de 
parada amb força espai d’ombra i una 
zona més dura on la interacció amb l’edifici 
és més notable. S’accedeix al carrer de Sant 
Bernat passant pel costat de la xemeneia.

En aspectes de volumetria construïda            
existeixen dues formes relacionades però 
alhora diferenciades. En primer lloc trobem 
un volum de quatre alçades que recorda 
l’edificació preexistent i funciona com a teló 
de fons de l’espai públic interior. D’aquest 
volum surt una barra de tres alçades que 
dóna façana a tota la plaça.dóna façana a tota la plaça.

A la planta baixa trobem les peces de 
caràcter públic del programa i en la resta de 
plantes trobarem els espais docents, i peces 
amb perfil més restringit. Tots els habitatges 
de la residència d’estudiants es troben a la 
tercera planta de la barra aprofitant les 
condicions d’assolleiament i gaudint de les 
millorsmillors vistes de tot l’àmbit. Els requeriments 
estructurals, tèrmics, de circulacions interiors, 
d’il•luminació i ventilació natural, 
d’emmagatzematge i de pas 
d’instal•lacions queden coberts per un sol 
sistema constructiu de façana que                 
trobarem en tot el perímetre de l’edifici.

Aquesta és una proposta de solucions       
senzilles però amb intenció clara. Trobem 
una distribució ordenada de les peces, una 
volumetria tan atractiva com funcional que 
delimita un gran espai públic on la riquesa 
rau en la diversitat d’espais.
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El projecte que plantejo tracta 
d'integrar-se a l’entorn amb la            
intenció de completar i ressaltar els 
límits que envolten el solar amb una 
línia quebrada.

ElEl projecte presenta un sòcol que 
resol la complicada topografia de 
l’àmbit, i dóna unitat a l'espai 
interior-exterior. A través d'aquesta 
actuació es creen dos espais públics 
de notable importància als dos       
extrems del sòcol. Aquests dos espais 
marquenmarquen les dues entrades que té 
l'edifici.

Sobre el sòcol continu es situen tres 
blocs que es comuniquen per mitjà 
d'una passera; la forma emfatitza la 
volumetria del conjunt. Els dos blocs 
posteriors es situen seguint el límit del 
mur de pedra existent que delimita 
les terrasses vegetals. D'aquesta 
maneramanera el projecte completa l’illa 
respectant els habitatges existents, 
tractant de no suposar un obstacle.

El bloc central, on es concentren les 
sales de major activitat, es desplaça 
respecte als altres dos volums.              
Es crea un nou front que s'assenta 
sobre el sòcol, i reforça la unió visual i 
espaial entre la plaça de            
Campdenmàs i la nova plaça que 
eses crea al voltant de la xemeneia, 
vestigi de l'esplendor d'un passat       
industrial. El bloc destinat a               
habitatges se situa a l'extrem est del 
sòcol acabant de tancar així el    
conjunt. S'alinea seguint el front de 
façanes ja existent de la ronda Sant 
Bernat.Bernat. Atesa la seva alçada i situat 
al costat d’edificis d'alçades           
considerables serveix per apaivagar 
la possible i no desitjable gran             
importància que aquests dos 
volums podrien   protagonitzar.
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La escuela de arte está situada en el extremo 
Norte del solar, donde se deja un espacio re-
ducido para la iluminación interior y paralela-
mente se abre un gran espacio público en la 
parte sur que actua de calle y permite 
conectar longitudinalmente la plaza Camp-
denmàs con la ronda Sant Bernat y transver
salmente  con la calle Pare Antoni Soler. El edi-
ficio cuenta con una entrada principal y se 
divide en tres partes según el programa - el 
bloque escuela, el bloque biblioteca y el 
bloque apartamentos para estudiantes. Éstos 
están unidos en planta baja mediante espa-
cios de dinamización comunitaria (vestíbulo, 
cafetería, venta de material, reprografia). 
Entre los bloques escuela y biblioteca hay la 
sala de exposiciones y la sala de actos, con-
figurando la parte más pública, y entre los 
bloques escuela y apartamentos hay talleres 
en una zona más privada.

BLOQUE ESCUELA 
En las plantas superiores están distribuidas las 
aulas alrededor de un gran atrio, un espacio 
para cultivar relaciones o brindan a la gente 
en un espacio abierto. Es un espacio lleno de 
luz natural que permite ventilación cruzada. 
En la planta superior hay espacios de gestión, 
departamentos y sala de profesores, para 
queque éstos tengan sus oficinas cercanas. Los 
departamentos tienen la fachada retrasada, 
creando así una galería sombreando el espa-
cio en verano.

BLOQUE BIBLIOTECA
Situada junto a los espacios más públicos 
(sala de actos y de exposiciones), la biblio-
teca tiene un espacio con doble altura y está 
conectada por una entrada secundaria con 
el espacio público en la parte Oeste. 

BLOQUE APARTAMENTOS
En el Este del edificio se encuentra el aloja-
miento para estudiantes. Los apartamentos 
tienen una entrada independiente para 
separar las circulaciones de la zona residen-
cial con las de las zonas culturales.

Tanto en la escuela como en los talleres, en la 
biblioteca y en la sala de exposiciones, es 
necesario disponer de suficiente luz, con lo 
cual existe una cubierta dentada de vidirio 
orientada a Norte. Las fachadas de cristal 
están recubiertas de lamas verticales, y la 
fachada sur tiene ventanas estrechas para 
evitarevitar la luz directa en las aulas. El edificio tiene 
una estructura regular que permite la local-
ización de plazas de aparcamiento en la 
planta sótano. 
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La identificació d’un dels volcans importants 
d’Olot pròxim al nostre solar, el volcà Mont-
sacopa fa que s’intenti una prolongació de 
la topografia de bancals del mateix volcà 
fins a l’interior del nostre solar. Aquesta 
topografia es crea amb la idea de resoldre 
els desnivells existents que ens presenta el lloc 
ii solucionar les connexions tant peatonals 
com paisatgístiques. 
Els fluxos que arriben des de diferents nivells 
de la ciutat ens condueix a crear diversos 
accessos al centre d'art. L'edifici s'adapta 
per resoldre aquesta permeabilitat i crear 
espai públic atenent al sistema de bancals.
Així, es prolonguen les diferents "cotes cero" 
creant dos accessos a l'edifici: 
UnUn principal a la cota 31,5 en relació al claus-
tre i la nau existent, amb un accés també in-
dependent a la biblioteca i un accés secun-
dari a la cota 44 de la plaça Campdenmàs 
amb possibilitat d’entrada independent a 
l’auditori quan l'escola està tancada.
A més el nostre edifici "bancal" es retira en rel-
ació a la nau existent per respondre a la 
polèmica de contacte entre l’existent i el 
nou, i es crea una junta/pati entre ambdós. 
Es creen patis de llum i lluernaris a nord que 
aporten llum difusa a les dependencies, 
sempre garantint un espai públic fluït. 
Com a l'agricultura, l'edifici bancal cerca el 
sol directe, amb el clima d’Olot això ens 
permet tenir sol escalfant l'edifici a l'hivern, en 
canvi, a l'estiu atenent a l’opacitat del mur fil-
trem la llum directa que només arriba al pas-
sadís. A més l'espai públic gaudeix de sol di-
recte a l'hivern just davant el hall on hi ha el 
bar. Per contra a l'estiu el porxo ens dóna la 
protecció necessària per a la radiació solar.
La determinació de l'estructura respon a la 
idea de projecte d’"edifici bancal". 
S’aprofita aquest sistema de murs, que seg-
ueix l’orientació dels bancals orientats a sud, 
nosaltres gaudim del nostre mur estructural 
orientat a migjorn amb poques obertures ja 
que és necessari per protecció. Els mateixos 
mursmurs estructurals de l'edifici  pugen fins als 
bancals de l'espai públic. L’elecció de murs 
de formigó ciclopi amb la pedra del lloc, vé 
donada per aquesta idea de recolzar el 
valor del que hi ha a la zona.
Finalment, amb el tema programàtic ens 
trobem amb un edifici que es resol amb un 
hall central organitzant dues barres docents 
a banda i banda, i un element semi aïllat (la 
nau preexistent) la qual s’hi ubiquen les 
peces més específiques del programa que 
donen servei al centre i a la ciutat alhora.
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La preservació de la nau central, de dues 
plantes, juntament amb l'existent xemeneia 
històrica de la fàbrica Can Sacrest, generen 
el punt de partida de la proposta. Pel que fa 
la nau, s’aposta per rehabilitar-la donant     
especial èmfasi a l'estructura original, pilars 
de fossa de secció circular, amb un forjat de 
voltesvoltes a la catalana al pis inferior, i un sistema 
d'encavallades de fusta al superior.
Per altra banda, amb la preservació de la 
xemeneia, es projecta una plaça d'accés al 
nou equipament.
Amb la preservació dels focus històrics,           es 
genera una seqüència d'espais que                
focalitzen les visuals en la nau i la xemeneia, 
donant resposta al futur programa.
ElsEls espais es projecten a partir de les visuals,   
la permeabilitat i les circulacions desitjades, 
generant així la forma del projecte. Aquests 
articulen i organitzen el programa i pertinents 
activitats, i es connecten amb els espais   pre-
existents de la zona, permetent la          con-
tinuïtat de la ciutat i la integració a l'entorn.
Cada un dels espais pren un caràcter 
segons les necessitats del programa que 
queda dividit en tres grans blocs: escola 
d'art, allotjament per estudiants i                        
equipament ciutat.
TotsTots ells es doten d'un accés independent 
des de la ciutat, amb una bona accessibili-
tat per a cada un dels edificis, aconseguint 
així una circulació fluida cap a qualsevol 
punt del projecte.
El programa queda dividit físicament en tres 
edificis independents, on s’ubiquen cada un 
dels tres blocs, tots ells articulats a partir dels 
espais públics i amb una constant relació 
visual, permetent una flexibilitat d’ús segons 
les necessitats de la ciutat.
PelPel que fa la materialitat del projecte, el      for-
migó vist, l'acer corten i el vidre són els    pro-
tagonistes. Amb la seva combinació es 
busca la continuïtat i unificació del conjunt. 
Sempre col•locats de forma estratègica, 
s’intenta obtenir la màxima permeabilitat i 
funcionalitat. Tant per garantir la protecció 
solar, el control de l'entrada de llum natural, 
la privacitat de les activitats interiors o el bon 
manteniment dels paraments a cota de 
carrer, s'aposta per tractar, en molts dels 
casos, la façana amb un mur cortina de 
lames verticals d'acer corten, mòbils o no 
segons les necessitats. Aquestes creixen per 
sobresobre del forjat per funcionar com a              ba-
ranes en totes les places a cotes superiors, 
aconseguint així una major unificació del 
conjunt.
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El punto de partida del proyecto es la 
antigua fábrica textil Can Sacrest que 
se situa en el norte del solar. 
AlrededorAlrededor de la nave central –                 
la única parte que se reutiliza -                
se construye el nuevo Centro de Artes 
de Olot revalorándola y utilizando el 
nuevo edifico como marco para la 
antigua nave.
SuSu ubicación determina la                        
orientación principal de la nueva 
construcción que se alinea en             
prolongación de la nave industrial.      
Al mismo tiempo permite la conexión 
de los accesos principales al solar de 
la ronda de Sant Bernat y la plaça 
Campdenmàs.Campdenmàs. De esta manera 
nace un conjunto de diferentes        
edificios que acoge el programa del 
Centro de Artes rodeado de                  
espacios públicos con diferentes      
niveles de privacidad. Se divide en la 
parte pública que se accede           
facilmentefacilmente y constituye una zona      
circulatoria. En la parte semipública 
que está oculta detrás de la nave, 
sirve mayoritariamente a los                
estudiantes de la escuela de arte.
El programa se organiza en tres        
componentes prinicpales: vivir, estudiar 
y visitar. Cada uno tiene una zona 
propia que está separada espacial-
mente. La zona vivir se coloca en    
proximidad de la ronda de Sant Bernat 
permitiendo el acceso directo desde 
lala calle a las viviendas estudiantiles. Se 
adapta a su alrededor que consiste en 
viviendas de varios pisos. La zona     
estudiar contiene los usos escolares y se           
encuentra en las inmediaciones del 
claustro – la escuela actual – lo que 
permite el intercambio entre el nuevo 
edificioedificio y los existentes. La zona visitar  
alberga todos los usos abiertos al 
público y es el eslabón intermediario 
entre las zonas mencionadas                
anteriormente. Se encuentra en 
planta baja para facilitar el acceso a 
la población y crear una relación        
importante con el espacio público. importante con el espacio público. 
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El nou Centre d'Art d'Olot forma part del nucli 
antic, fet que li dóna un caràcter                         
especialment carismàtic al projecte.
UbicatUbicat en un punt d'inflexió entre el casc 
antic i el barri de Sant Miquel, el converteix en 
un espai dinàmic per als ciutadans. A més, 
configura l'illa més gran del nucli antic, i és per 
això que considero el nou edifici i els seus 
espais públics com una obertura perquè 
aquesta zona "respiri" i pugui connectar tant 
transversalment com longitudinalment.transversalment com longitudinalment.
Per altra banda, la proximitat del Volcà   
Montsacopa fa que el projecte agafi més   
rellevància, ja que els volcans són una de les 
joies més preuades de la Garrotxa. Poder    
enllaçar la parcel•la al volcà més integrat a 
la ciutat fa que aquest projecte sigui ben     
peculiar i alhora permeti major flux de              
circulacions que les actuals.circulacions que les actuals.
L’estratègia inicial del projecte és, per una 
banda, annexionar el nou edifici al mur ja    
existent que limita la parcel•la en el vessant 
nord-oest per tal d’aconseguir el màxim        
assolellament, tenint en compte l’alçada 
considerable del Claustre del Carme.            
Per altra banda, mantenir la nau de Can     
SacrestSacrest per conservar l’esperit històric de la    
indústria tèxtil d’Olot. Per donar-li més èmfasi, 
el nou edifici s’unirà el mínim possible a la nau 
donant-li la importància que es mereix. 
La formalització del nou edifici genera dos 
espais públics diferenciats. El primer dóna 
l’entrada al centre, a la nau i als                       
apartaments; mentre que el segon, genera 
un espai obert i polivalent amb accés a la 
cota superior.
EnEn la recuperació de Can Sacrest se li ha 
volgut donar un programa més públic, més 
proper al ciutadà. Podrà tenir un ús                      
independent a l’escola, tot compartint-lo 
amb la ciutat (sala d’actes, sala 
d’exposicions, biblioteca i cafeteria).
ElEl lliscament modular trenca la monotonia 
d’un programa d’aulari. Així, els tallers,               
elements rellevants de l’escola, estan situats a 
la planta baixa en una relació directa amb 
l’espai públic i reben una doble il•luminació 
(a través dels patis de llum que separen els 
mòduls de formigó i mitjançant les obertures 
queque donen a la plaça pública protegides 
per unes lames). 
Completant el programa, els apartaments 
segueixen la mateixa estructura modular,     
tot canviant els patis per nuclis d’accés.
La resta de programa: aules, administració i 
serveis es configura en un eix vertebrador 
que enllaça els espais públics i el contingut 
del Centre d’Art.
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El proyecto en concreto nace de la   
necesidad de acotar y definir un gran 
vacío urbano creado a raíz de la                      
remodelación del sector, con una serie de 
derribos de naves industriales.
ViendoViendo el gran hueco que deja este         
proceso, y mas aún, en un tejido urbano    
altamente densificado se propone utilizar 
la plaza como elemento articulador y       
delimitador de este gran espacio.

Aparece entonces un proyecto dividido 
en dos núcleos:
LaLa nueva ampliación de la escuela de arte 
(administración, gestión y aulas teóricas),     
y la parte programáticamente mas abierta 
a la ciudad como es la nueva biblioteca, la 
sala de conferencias y la residencia.

CadaCada una de estas actuaciones se centra 
en la relación con las preexistencias            
anexas, como son el claustro de los car-
melitas (actual sede de la escuela de arte) 
y la antigua fábrica textil de Can Sacrest.

En el primer caso, el edificio se piensa en 
forma de “U”, creando un nuevo claustro 
entre “lo viejo” y “lo nuevo”, el cual tendrá 
una conexión directa en planta baja con 
el edificio de los carmelitas. En cuanto al 
alzado principal, la actuación se lleva a 
cabo por yuxtaposición, creando una 
línealínea paralela de tensión entre la nueva 
fachada y la del edificio existente.
Por otro lado, la actuación en la nave           
industrial, se lleva a cabo mediante                
superposición en alzado de la nueva        
biblioteca, creando una nueva fachada 
zócalo para la plaza y creando un espacio 
abierto en su interior como un recinto     
claustral.
AsíAsí pues, la “caricatura” de la nave con su 
cubierta a dos aguas quedará en un          
segundo plano, creando esta sucesión de 
capas visuales propia del contexto.

DeDe esta manera, se crean estos nuevos   
edificios, actuando de una forma diversa 
para cada tipo de preexistencia, unidos 
mediante el espacio público, mediante la 
plaza.
MásMás que un proyecto de edificación (que 
lo es) cobra mas importancia el hecho de 
regenerar una parte de un tejido urbano 
destruido a través de la formalización del 
espacio público.
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El cas antic de la ciutat d’Olot és un barri 
amb una degradació important. Amb el 
pas dels anys la gent l’ha anat                  
abandonant per anar a viure als nous       
eixamples. Així que ens trobem amb un 
barri on molts dels edificis estan en mal estat 
i no hi ha espais ni equipaments atractius 
perper a la població. D’aquí surt la idea          
principal del projecte: la creació d’un espai 
dinamitzador, de relació i activitat, amb 
l’Escola d’Art d’Olot com a centre         
neuràlgic. 
La seva situació fa que el projecte hagi de 
pensar-se com una nova entrada al barri 
vell. La comunicació d’aquest barri amb el 
barri de Sant Miquel, amb el qual                   
actualment no hi ha relació, un fet a con-
siderar. 

L’ampliació de l’Escola d’Art d’Olot consta 
de dos nous edificis, connectats entre ells i 
amb el claustre del Carme per plantes      
superiors, deixant la planta baixa lliure per 
l’espai públic exterior. 
ElsEls patis són una part fonamental del        
projecte, ja que els edificis es creen a partir 
d’aquests. Són espais de relació, treball i   
esbarjo, que a més permeten la 
il•luminació natural de tots els tallers i aules 
de l’escola.
ElsEls dos edificis de l’Escola d’Art, que es 
situen a la part nord de l’emplaçament, 
donant-li una nova façana, creixen en 
altura a mesura que es van aproximant a la 
ronda Sant Bernat. Trobem les altures més 
baixes a la part de darrera de l’església i del 
claustre del Carme i les més altes a la part 
mésmés pròxima al barri de Sant Miquel. 
Aquest creixement el culmina el bloc 
d’habitatges.

El projecte manté la nau central de l’antiga 
fàbrica de Can Sacrest, on s’hi situen els 
espais per a la ciutat. Així doncs, un espai 
que va donar feina a molts olotins durant el 
segle passat, ara torna a formar part de la 
ciutat com equipament cultural i d’oci.

L’espaiL’espai públic, dividit en dues cotes           
diferents per salvar el desnivell de 
l’emplaçament, és també una peça clau. 
L’espai de cota inferior és una plaça          
tancada, un espai de trobada i d’entrada 
a l’escola i als equipaments. L’espai de 
cota superior és més de pas, comunica el 
nou espai amb la resta de ciutat.nou espai amb la resta de ciutat.
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Envoltada de quatre volcans,           
travessada pel riu Fluvià, amb                    
empremtes del segle XVIII i petits secrets 
modernistes. Per la seva topografia i 
història, la ciutat d’Olot és un escenari 
peculiar.

ElEl nostre emplaçament es troba en un 
interior d’illa, darrera del Claustre del 
Carme i l’antic convent. Conviurem 
amb una antiga fàbrica tèxtil i un gran 
bancal de pedra seca que dóna            
acabada la vall del volcà.

CaminantCaminant pel centre d’Olot fins arribar al 
nostre emplaçament, sorgeix la idea de 
fer que l’Escola d’Art sigui part de la 
ciutat. Fer que emergeixi del terreny per 
conviure i adaptar-se a tots els elements 
que l’envolten. Aleshores pensem en un 
edifici que pugui ser carrer i plaça 
alhora,alhora, que es formi amb l'acabament 
del bancals del volcà i pugui conviure 
amb els edificis que conservem al         
voltant.

• Edifici carrer-plaça. Donem pas entre 
la plaça Campdenmàs i la ronda Sant 
Bernat.
• Edifici bancal. La peculiar topografía 
d'Olot ens ofereix una oportunitat per 
adaptar-nos al terreny. Fluir entre els seus 
bancals i arribar a formar part d'ell.    
Continuem la secció del Volcà           
Montsacopa i organitzem l'escola d'Art 
com un bancal més. Així aconseguim 
donardonar façana al nou espai d'illa i accés 
al nou centre des de les 4 vies (Carrer 
Pare Antoni Soler, plaça Campdenmàs, 
ronda Sant Bernat i carrer Sant Bernat).
• Edifici veí. Busquem la convivència 
amb el Claustre del Carme i la Fàbrica 
Can Sacrest, i compartim la nova plaça.

Barregem la vida pública, la natura i 
l’arquitectura. Barregem tres idees per 
aconseguir un espai que s’integri a la 
ciutat i on els ciutadans es sentin              
còmodes. Que puguin entrar i sortir,       
experimentar, gaudir i aprendre del 
paisatge de la ciutat.
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El projecte tracta d’un Centre d’Art 
situat a l’extrem Nord-Est del nucli antic 
de la ciutat d’Olot. La intervenció 
busca reactivar i dinamitzar aquesta 
part de la ciutat, fent-la esdevenir un 
pol d’atracció social. Així, el projecte 
constitueix un espai públic continu,        
a a dos nivells, que cohesiona el teixit 
urbà amb la prolongació dels carrers 
longitudinals que arriben del cas antic. 
El projecte té quatre punts d’accés, i el 
principal és l’accés des de la ronda 
Sant Bernat per Can Sacrest. 

La idea principal és que la fàbrica de 
Can Sacrest esdevingui l’element 
fonamental per organitzar el projecte. 
El buit construït (fàbrica de Can              
Sacrest) passa a ser un buit                        
vertebrador, edificant així el seu entorn 
i creant un pati central (similitud amb el 
claustre),claustre), que organitza la nova               
indústria de l’Art. Així s’estableix una     
estreta relació entre aquest espai 
públic expositiu i l’edificació, a més de 
definir la nova escola. L’edifici s’obre 
d’una banda cap a la xemeneia,        
element referent dins l’emplaçament, i 
d’altra banda cap a la plaça. d’altra banda cap a la plaça. 

La volumetria del nou edifici s’ha 
treballat de manera que el visitant 
s’endinsa en el projecte i gaudeix 
d’una seqüència de llum i ombra, i és 
conduït fins al vestíbul principal de 
l’escola, situat en el punt central del 
projecte, i fins a les escales d’accés a la 
plaçaplaça principal. Aquestes escales són 
emmarcades a través de les dues       
façanes de la nau que, prolongant-les, 
ens marquen una diagonal, la qual 
mostra una continuïtat en el recorregut 
urbà, i on hi apareixen tots els usos més 
públics com la biblioteca, la sala 
d’exposicionsd’exposicions i la sala d’actes, que 
donen una resposta a la gran plaça. 
Per últim, la residència, regular i         
contínua, es col•loca sobre d’aquests, 
creant un porxo que dóna un accés 
més amable als equipaments.
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El terreno está situado dentro de una 
manzana que se identifica porqué 
tiene dos grandes instituciones : una 
de carácter religioso y la otra de 
carácter industrial ahora cualificados 
como edificios de importancia 
histórica para la ciudad de Olot.

LaLa manzana en cuestión se                   
encuentra entre la ciudad antigua,                 
consolidada y de alta densidad,  y 
las "supermanzanas" provenientes 
de su propia extensión y crecimiento. 
PorPor supuesto en este interior de        
manzana vacía recreamos la          
densidad encontrada en el centro 
histórico creando en todo este            
espacio vacío una masa construida 
que obtiene forma tomando                
espacios de luz, los patios públicos.
EsteEste concepto de una masa               
perforada busca la historia del patio 
como espacio público reflejando la 
caja espacial del convento. 
DesdeDesde aquí se quiere encontrar una 
conexión pública que atraviesa el 
edificio y que observa todo el             
programa cultural y de servicios de la 
obra. 
ElEl contacto entre la escuela de arte y 
el convento es latente, las nuevas       
instalaciones rodean el convento      
utilizándolo como vestíbulo.
LaLa nave de la fábrica se convierte en 
un gran centro público, el gran patio, 
mientras la fachada de la ronda de 
Sant Bernat cierra la calle con un         
edificio de habitaciones para los     
estudiantes. Esta fachada                   
representa en la vertical la masa   
perforadaperforada existente del plano            
edificado, creando patios comunes 
a las personas que lo habitan.

El conjunto intenta integrar un            
programa privado con un espacio 
público que sirva para la ciudad.
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El projecte ha de solucionar un          
programa complex, però a major 
escala, ha de cosir una gran zona del 
nucli antic d’Olot, que fins el moment 
ha restat com un buit dins la trama 
urbana. L’àmbit és l’inici i final d’un 
recorregut que travessa la ciutat, i del 
qualqual en pengen els principals espais    
lliures i equipaments.
Amb aquestes premisses, es traça un 
eix que creua el solar, com a              
continuació del Carrer dels Sastres i en 
direcció a la xemeneia de Can           
Sacrest, que d’aquesta manera es 
posiciona com a fita en aquest    recor-
regut. A un costat de l’eix, hi ha 
l’equipamentl’equipament que abraça la nau      
existent; a l’altre, un espai lliure de 
tranquil•litat i memòria, amb el      
claustre i l’església com a teló de fons. 
Per comunicar el Carrer Sant Bernat 
amb el Carrer del Carme, el carrer 
Pare Antoni Soler, el recorregut és difer-
ent. Ens trobem un seguit d’obertures 
en planta baixa, que vas descobrint 
poc a poc i que connecten de 
manera subtil la ciutat. Repetim 
l’operació, traspassant el Centre d’Art 
per tal de lligar els dos carrers i també 
el nou eix.
La volumetria de l’edifici es trenca per 
donar resposta al gra petit de les       
edificacions veïnes, a la vegada que 
ordena còmoda i clarament el         
programa. El cub de cor-ten que    
caracteritza l’equipament conté la 
biblioteca; a l’antiga nau que                
conservem,conservem, per a les sales d’actes i 
d’exposicions en planta baixa i,  recu-
perant l’ús original com a espai de 
treball, els tallers en planta primera. 
Darrera aquests dos volums, hi ha les 
aules; i finalment a l’extrem nord els 
apartaments, els quals adopten la 
màxima alçada i coronen el conjunt. 
Aquests cossos s’enlairen, s’integren i 
neixen d’un sòcol de dues plantes que 
es fon amb l’espai públic, obrint 
d’aquesta manera l’Art a la ciutat 
d’Olot.
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La idea principal del projecte és crear un 
edifici d’ús molt polivalent, que cada part 
pugui funcionar independentment de la 
resta.
PartintPartint d’aquí, atenent a les preexistències 
i al programa, es defineix el projecte           
en dos edificis independents però                   
connectats per la planta baixa.
UnUn dels edificis es planteja com 
l’ampliació de l’actual escola d’art 
d’Olot. Aquest edifici es situa seguint el 
perímetre del claustre respectant la seva 
alçada i el màxim d’obertures de les         
façanes. D’aquesta manera es crea una 
nova façana cap a l’espai públic que 
taparàtaparà l’actual façana del claustre,              
la qual es troba en un estat una mica          
precari. Es crea una estructura de patis al 
voltant de la façana actual per tal de   
permetre la il•luminació de les aules del 
claustre i del nou edifici.
A l’altre edifici trobem la resta de                
programa repartit en les diferents plantes: 
sala d’exposicions, sala d’actes,                  
biblioteca, residència d’estudiants,            
administració… el volum del qual            
configura un gran pati.
LaLa planta baixa està reservada per la 
zona d’administració i els accessos con-
dueixen a la residència i el garatge. A la 
planta primera és on trobem el programa 
més públic: sala d’exposicions, sala 
d’actes i biblioteca. Les plantes superiors 
es destinen a la residència d’estudiants.
Els dos edificis estan connectats en planta 
baixa per la cafeteria, de tal manera, que 
això permet que puguin funcionar per 
separat.
L’edificiL’edifici genera dues places a diferents   
nivells connectades entre elles mitjançant 
una gran rampa que queda coberta per 
un voladiu d’un dels edificis.
ElEl que es buscava era aconseguir un 
espai públic amb la màxima qualitat     
possible en quant a radiació solar i un 
espai suficientment pla per poder               
desenvolupar activitats a l’espai públic.
EnEn quant a façanes existeix un joc entre les 
obertures per remarcar certs punts              
importants. La volumetria emfatitza           
determinades parts singulars de l’edifici.    
Es buscava tenir les màximes visuals cap a 
l’espai públic i captar la màxima llum   
natural possible.
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La idea principal del projecte és crear un 
edifici d’ús molt polivalent, que cada part 
pugui funcionar independentment de la 
resta.
PartintPartint d’aquí, atenent a les preexistències 
i al programa, es defineix el projecte           
en dos edificis independents però                   
connectats per la planta baixa.
UnUn dels edificis es planteja com 
l’ampliació de l’actual escola d’art 
d’Olot. Aquest edifici es situa seguint el 
perímetre del claustre respectant la seva 
alçada i el màxim d’obertures de les         
façanes. D’aquesta manera es crea una 
nova façana cap a l’espai públic que 
taparàtaparà l’actual façana del claustre,              
la qual es troba en un estat una mica          
precari. Es crea una estructura de patis al 
voltant de la façana actual per tal de   
permetre la il•luminació de les aules del 
claustre i del nou edifici.
A l’altre edifici trobem la resta de                
programa repartit en les diferents plantes: 
sala d’exposicions, sala d’actes,                  
biblioteca, residència d’estudiants,            
administració… el volum del qual            
configura un gran pati.
LaLa planta baixa està reservada per la 
zona d’administració i els accessos con-
dueixen a la residència i el garatge. A la 
planta primera és on trobem el programa 
més públic: sala d’exposicions, sala 
d’actes i biblioteca. Les plantes superiors 
es destinen a la residència d’estudiants.
Els dos edificis estan connectats en planta 
baixa per la cafeteria, de tal manera, que 
això permet que puguin funcionar per 
separat.
L’edificiL’edifici genera dues places a diferents   
nivells connectades entre elles mitjançant 
una gran rampa que queda coberta per 
un voladiu d’un dels edificis.
ElEl que es buscava era aconseguir un 
espai públic amb la màxima qualitat     
possible en quant a radiació solar i un 
espai suficientment pla per poder               
desenvolupar activitats a l’espai públic.
EnEn quant a façanes existeix un joc entre les 
obertures per remarcar certs punts              
importants. La volumetria emfatitza           
determinades parts singulars de l’edifici.    
Es buscava tenir les màximes visuals cap a 
l’espai públic i captar la màxima llum   
natural possible.
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