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LOCALITZACIÓ

APROXIMACIÓ AL PROJECTE
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La ciutat de La Bisbal d’Empordà és la capital de la comarca del Baix 

Empordà, a la província de Girona, amb una població de 10 759 habitants 

(l’any 2015).

L’extensió del terme és relativament petita, té una superfície de 20,78 km2, 

perquè a mitjans del segle XIX se n’independitzà el poble de Fonteta, antic 

veïnat de la Bisbal; encara així, els poblets de Sant Pol, Castell d’Empordà i 

Sant Martí de Llaneres encara en formen part. 

En les seves immediacions s’hi troba el municipi de Vulpellac, amb el qual 

forma un continu urbà, i ja a la rodalia hi ha els pobles de Cruïlles, Corçà 

i Fonteta.

Geogràficament el seu territori es troba dividit en una part muntanyosa que 

s’enfila gairebé fins el Coll de la Ganga, en plena serralada de les Gavarres, 

i una altra de plana, on s’ubiquen la gran majoria de conreus, travessada 

pel riu Daró, que tot i ser un riu amb un cabal d’aigua molt irregular, i 

inexistent la major part de l’any, es tracta d’un dels elements territorials més 

importants, juntament amb el massís de les Gavarres, encara que aquest 

només s’endinsi dins el terme municipal en la part sud, amb una vegetació 

predominant de suredes, alzinars i pinedes. 

La seva economia local s’ha repartit entre les activitats agrònomes, les 

industrials (ceràmica, confecció, alimentaries i surotaperes) i les comercials 

com a vila de mercat i centre d’una comarca pagesa, encara que aquesta 

activitat ha perdut el pes econòmic d’abans. 

Al trobar-se situada en un punt mig entre Girona i la costa, la Bisbal ha 

estat un punt de pas durant molts anys. La principal via de comunicació 

és la carretera C-66, que es dirigeix en direcció cap a Girona, a trenta dos 

quilometres, Figueres, a quaranta un quilometres, i a la frontera francesa, a 

seixanta-cinc quilometres, i cap a Palafrugell i Palamós cap al sud, a dotze i 

dinou quilometres respectivament. 

LOCALITZACIÓ
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LA CERÀMICA

APROXIMACIÓ AL PROJECTE
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El desenvolupament de la indústria de la ceràmica depèn en 
bona mesura de les condicions mediambientals de la zona 
on es porta a terme aquesta activitat. La ceràmica necessita 
poder tenir al seu abast unes matèries primes que només pot 
subministrar la naturalesa: l’argila, el combustible (llenya) i 
l’aigua.
L’extracció de la terra és una de les activitats més importants 
dins el complex procés que envolta la indústria del fang, ja que 
en depèn en bona part la qualitat del producte final.

L’àrea geogràfica natural de la Bisbal d’Empordà que ha fet 
possible l’existència de les matèries primeres adequades per 
a la pràctica de la ceràmica ha estat el massís de les Gavarres. 
Dels dipòsits argilosos d’aquest massís, els terrissers de la 
Bisbal han extret els tipus de terres més apropiats i, en els 
seus boscos, han trobat una gran varietat de llenyes que han 
permès adequar-se a les diferents necessitats que plantegen les 
tècniques de cocció bisbalenques. 

Les condicions climàtiques de la Bisbal són un factor més a 
tenir en compte ja que les feines relacionades amb la indústria 
del fang no són gens amigues de les situacions climàtiques 
extremes. El procés d’elaboració de la ceràmica busca els indrets 
que gaudeixin d’un clima benèvol, ja que les temperatures 
hivernals extremes impedeixen la pràctica quotidiana de l’ofici. 
És per això que la majoria de centres terrissers a les nostres 
comarques es localitzen en localitats properes al mar (La Bisbal, 

Quart, Figueres, Blanes, Breda, ...) amb l’excepció d’Olot, antic 
centre terrisser, que té uns hiverns suavitzats per un clima 
plujós que impedeix l’aparició de glaçades continuades. 
Aquesta localització també respon a unes característiques 
geogràfiques concretes, trobant-se pròxima a depressions on 
aflueixen els rius de muntanya que arrosseguen terres argiloses 
que acabaran essent la matèria prima d’aquesta industria. 
A la Bisbal les terreres més importants es troben a “Vacamorta”, 
en el terme de Corçà, i a les “Rabioses”, en el terme de Cruïlles. 
Actualment a la Bisbal l’extracció de la terra es realitza a gran 
escala i sobretot afecta les terreres de la zona de “Vacamorta”.

L’explotació de a gran escala de les terreres ha simplificat molt 
les operacions vinculades a la preparació de la terra, i, per tant, 
han suprimit una de les feines més feixugues de la indústria del 
fang. Això però, ha causat una mica de pèrdua en la qualitat i la 
plasticitat de la terra, ja que una part de les impureses no són 
del tot eliminades a través del procés mecanitzat que s’utilitza 
actualment per a extreure i preparar la terra.

EL MEDI
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Zones explotades a la terrera de “Vacamorta”L’explotació de les terreres (fotografies de Josep Maria Oliveras)
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Fins al segle XXI la industria del fang a la Bisbal d’Empordà es diferència 

d’altres centres terrissers pel fet que no només es produeixen articles de 

terrissa, sinó que existeix un sector molt important dedicat a la ceràmica 

aplicada a la construcció i un altre ocupat en l’elaboració de ceràmica 

decorativa. Tot plegat configura una població que viu de la ceràmica, ja 

que també existeixen altres indústries que subministren primeres matèries, 

equipaments i maquinaria. 

La primera documentació relacionada amb la indústria del fang a la Bisbal 

data de l’any 1511 on es declara, entre altres coses, un forn de coure olles. 

La següent informació ja és de l’any 1560 on es menciona una noticia 

relacionada amb un oller. 

És a finals del segle XVI, l’any 1595, on s’ha pogut localitzar una informació 

on s’esmenta la propietat d’un terreny que pertany a un terrisser bisbalenc 

en el lloc de “Vacamorta”, un topònim que encara existeix en l’actualitat i 

on se’n segueix realitzant l’extracció d’argiles. 

Veient la poca informació que existeix del segle XVI es pot deduir que 

aquella època la Bisbal encara no era un centre terrisser consolidat, i 

no és fins la segona meitat del segle XVIII on es comença a notar una 

major presència de terrissers coincidint amb l’expansió demogràfica que 

experimenta la localitat al llarg d’aquest segle, que duplica la seva població. 

La ciutat que fins aleshores romania tancada dins de la muralla es veu 

obligada a expandir-se més enllà dels murs seguint els antics camins que 

surten de la ciutat medieval. La majoria dels terrissers d’aquest període 

resideixen en aquests nous eixos de creixement local com el carrer del Pont, 

el carrer Nou, el carrer del Convent, etc.

Tot i així l’especialització definitiva de la Bisbal com a centre terrisser no 

arribarà fins a mitjans del segle XIX, on s’experimenta un altre creixement 

demogràfic fruit d’un desenvolupament econòmic entorn d’una 

especialització de l’economia local (fàbriques de suro, terrissa, material 

de construcció, fàbriques tèxtils, ...). L’aparició dels diferents centres 

terrissaires apareixen amb la mateixa tendència que el segle passat, obrint-

se en els nous carrers que s’obren en aquest període. L’expansió urbana 

més significativa durant aquest segle és la construcció de la carretera de 

Girona a Palamós, on al llarg d’aquest nou eix s’hi troben fins a disset 

persones que vivien de la indústria del fang. 

El creixement de la ceràmica es va eixamplar enormement durant el segle 

XIX gràcies a les aportacions que li arribaren de la ceràmica industrial. 

A partir de mitjans de segle es comencen a explotar les possibilitats de la 

ceràmica com a primera matèria amb vista a l’elaboració d’objectes auxiliars 

a la construcció. Fins llavors la rajoleria s’havia encarregat de fabricar un 

tipus de peces que complien una funció d’ajuda i de complement a les 

necessitats que plantejaven els edificis; però a partir d’aquest moment la 

ceràmica també s’utilitzarà per a fer elements decoratius. 

Un dels exemples més importants de la ceràmica aplicada en la construcció 

és en l’arquitectura de l’arquitectura gironí Rafael Masó, que en associació 

amb la fàbrica Coromines de la Bisbal va utilitzar els seus productes en una 

gran nombre de les seves obres. 

El creixement produït per la indústria del fang bisbalenca durant el segle 

XIX continua durant el segle XX. Al llarg d’aquest segle es produeix 

un desplegament molt extens de totes les indústries derivades del fang i 

en el transcurs de les seves primeres dècades es desenvolupen una sèrie 

d’experiències laborals singulars. 

Com molts altres camps de la economia, la indústria ceràmica en va veure 

afectada la seva producció fins als primers anys de la postguerra, tot i que 

més endavant es va esperonar la producció d’articles de primera necessitat 

com ara la terrissa. Tot i així, alguns anys després, la universalització de 

productes substitutius (com el plàstic) que marginen algunes de les 

funciones més importants que fins aquell moment havia acomplert la 

terrissa, feia preveure que provocaria la desaparició definitiva d’aquesta 

important indústria local, però el boom turístic dels anys cinquanta i 

seixanta, així com l’ocupació de cases de l’Empordà com a segones 

residències per part de grups benestants barcelonins, significà el revifament 

de la indústria, tot i que a partir de llavors els seus objectius i les seves 

funcions van experimentar canvis molt significatius. 

La Bisbal es va diferenciar d’altres centres productors de ceràmica en el 

fet que la producció es trobava molt diversificada; no només es produïen 

articles de terrissa, sinó que va existir un sector molt important dedicat a 

la ceràmica aplicada a la construcció i un altre ocupat en l’elaboració de 

ceràmica decorativa. Tot plegat configura una població que viu al redós 

de la ceràmica, ja que també existeixen altres indústries que subministren 

primeres matèries, equipaments i maquinària a la majoria d’obradors i 

fàbriques de ceràmica de la Bisbal. En l’actualitat aquesta dedicació abraça la 

major part de possibilitats de fabricació, d’investigació i de comercialització 

dels productes ceràmics.

A més de la intensa activitat industrial i econòmica que dóna la ceràmica a la 

població de la Bisbal, cal tenir en compte les diferents actuacions que a nivell 

institucional s’estan portant a terme, tant pel que fa als aspectes formatius 

UNA MICA D’HISTÒRIA: LA CERÀMICA A LA BISBAL
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 (Escola de Ceràmica) com pels estrictament culturals i de recuperació dels 

testimonis materials generats per aquesta activitat (Terracotta Museu). El 

Museu de terrissa i ceràmica industrial de la Bisbal és una de les poques 

institucions que existeixen en aquest moment a Catalunya que tenen com a 

objectius principals la preservació, la conservació i la difusió del patrimoni 

material i cultural de la ceràmica en les diferents facetes.



14

Les indústries i obradors ceràmics que es troben a la Bisbal no només han 

tingut només una afectació en la població com un dels principals motors 

econòmics sinó que també n’han afectat directament la morfologia i la 

ordenació urbanística. 

Si bé una bona part dels terrenys es troben ocupats per la superfície 

construïda dels tallers o les indústries, que requereixen ja per si mateixos 

una gran superfície, un dels factors més influents en la ocupació de la 

parcel•la surt de la necessitat d’aquests obradors i indústries de disposar de 

grans quantitats de tones de fang, cosa que comportava la construcció de 

basses de fang en els espais exteriors de les fàbriques per tal de dur a terme 

l’assecatge d’aquest.

Durant l’època que hi va haver la necessitat d’aquestes basses coincidia amb 

un període d’expansió de la població, de manera que per tal de disposar 

aquest espai les fàbriques es situaven en el que en aquells moments eren les 

afores. Amb els pas dels anys la Bisbal va realitzar el seu creixement urbà 

juntament amb aquestes fàbriques, integrant-les en ella.

Aquests dos factors han creat una morfologia excepcional de manera que 

en el centre urbà consolidat és possible trobar-hi grans espais, dotant així al 

paisatge urbà bisbalenc d’una esponjositat que no es troba en altres ciutats 

amb unes característiques semblants, provocant que no es puguin definir 

les illes amb una tipologia estàndard. 

Durant els últims anys, en que la indústria ceràmica ha deixat de realitzar 

el procés d’extracció del fang en el mateix recinte on duen a terme la seva 

activitat, aquestes basses han quedat en desús i en molts casos han estat 

enderrocades per deixar pas a la urbanització de la ciutat. Tot i així, encara 

és possible de trobar-ne en antics obradors on també hi ha la vivenda i en 

les fàbriques que fins els segle XX seguien en activitat.

El fet de que es crein aquest buits enmig de la ciutat és una característica que 

afavoreix a les edificacions veïnes, ja que a l’haver impedit la construcció 

d’edificis en aquella zona, les que han crescut al voltant de la fàbrica o 

obrador tenen la oportunitat de gaudir de qualitats com la llum solar o 

el pas de l’aire que d’una altra manera s’haguessin vist reduïdes per la 

prescència d’altres edificis. 

D’altra banda, aquestes “illes” existents però que actualment es troben en 

desús fan que un es pregunti quin ús poden tenir per la ciutat. Si bé es 

troba algun exemple com el de Terracotta, que ha utilitzat l’antiga nau de 

la fàbrica per albergar-hi un museu, ens trobem davant de la situació de 

que moltes d’aquestes altres indústries no tenen cap ús concret, convertint 

aquestes zones en solars “abandonats” els quals són innaccessibles i que 

sovint generen grans barreres degut al gran impacte urbanístic que tenen. 

Un altre element que pren rellevància a l’hora de configurar el paisatge urbà 

bisbalenc és el de la xemeneia, elements de gran altura, record d’una època 

de cocció del material ceràmic anterior als forns moderns on la sortida de 

fums és més discreta, que es pot situar en un període entre el final del segle 

XIX fins a mitjans del segle XX. 

Actualment el valor d’aquestes estructures s’ha vist incrementat segurament 

pel fet de que es tracta d’una construcció totalment artesanal, amb uns 

recursos de protecció personal quasi inexistents. Per a construir els primers 

metres s’utilitzaven bastides externes de fusta i a mesura que s’anava pujant 

el fust de la xemeneia s’utilitzaven bastides internes amb un sistema de 

taulons mòbils. Tot i així es tractava d’un treball perillós i no tothom estava 

capacitat per dur-lo a terme. Així doncs, un grup de mestres d’obra i paletes 

van especialitzar-se en el disseny i en la construcció d’aquestes estructures, 

realitzant en alguns casos construccions de fins a 30 metres d’altura. 

Actualment dins el municipi se’n conserven divuit, considerades elements 

del patrimoni i formant part del catàleg de béns protegits.

L’AFECTACIÓ URBANÍSTICA DELS OBRADORS I LES INDÚSTRIES

Fàbrica de ceràmica amb les basses de fang
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Xemeneies de la fàbrica Coromines (fotografia del Museu de Terracota)





17

EL CIRC

APROXIMACIÓ AL PROJECTE
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Circ [ll. cĭrcum, mat. sign.] m.

1.  En l’antiga Roma, espai rectangular voltat de graonades i   

     destinat a les curses de carros, jocs gimnàstics i altres espectacles.

2.  Local fix o ambulant, amb grades circulars i un espai circular en  

     el mig, on s’executen exercicis eqüestres, d’audàcia, pantomimes,  

     màgia, etc. 

3.  Conjunt d’artistes i d’elements que formen part del circ.

Diccionari Manual de la Llengua Catalana

QUÈ ÉS EL CIRC?



19

“…entendre el circ amb una visió el màxim d’oberta possible. A tal efecte, i conseqüentment 

amb la constant mutació d’aquesta art escènica al llarg de la seva història, l’APCC 

considera que circ és tota manifestació artística basada en una o més d’una de les 

disciplines, tècniques o especialitats tradicionals (és a dir: totes les variants, combinacions 

i subdivisions de l’acrobàcia, l’equilibri, la força, les habilitats físiques o gimnàstiques en 

general, la pantomima, els pallassos, l’il•lusionisme i la doma i ensinistrament d’animals 

i feres), combinades o no amb d’altres arts escèniques o plàstiques com ara el teatre, la 

dansa, el music-hall, l’òpera, el mim, la pintura o les arts virtuals. Es pot exhibir en 

molt diversos espais (carpes fixes o itinerants, edificis estables, pavellons esportius, pistes, 

escenaris, carrers, places, platges, etc., etc.) i no té altres limitacions que les d’ordre ètic i 

la irrenunciable seguretat del públic i dels mateixos artistes.”

Estatuts de l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC)
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No existeix una definició consensuada sobre què és exactament el circ, sinó 

que hi ha múltiples interpretacions depenent del que un entén per circ.

El primer pensament que se sol tenir  quan es parla de circ es correspon 

amb la primera definició, d’una forma més acadèmica, una imatge del 

típic circ ambulant, que va de poble en poble i en un descampat planta 

una gran carpa de franges blanques i de colors envoltada per una mitja 

lluna organitzada amb les caravanes on viuen els artistes, i on s’interpreten 

números de trapezi, d’acrobàcies, exercicis eqüestres, de doma d’animals i 

de pallassos que realitzen escenes burlesques.

La voluntat d’aquest treball és allunyar-se de la concepció del circ estil Circo 

Americano, on la única funció que exerceix és la d’entretenir, per un circ de 

caràcter més contemporani, que es prioritzi la realització als carrers de les 

ciutats i els pobles on es realitzin els espectacles i s’apropiï dels espais on 

es desenvolupen; que, partint sempre des de la capacitat d’entreteniment es 

manifesti el potencial educatiu i social que pot arribar a tenir, que busqui 

ser crític amb els problemes de la societat i la situació actual del món, i 

busqui aportar el seu granet de sorra per tal de millorar-lo.

Per tal d’entendre què és el circ i com s’ha produït aquest canvi; del 

circ tradicional de carpa, de doma de tigres i lleons i de freak show on 

es mostraven persones amb rareses biològiques, a un circ contemporani 

que s’ha escapat de la carpa i ha envaït els carrers on es combinen les 

arts circenses tradicionals amb tècniques teatrals per tal de transmetre una 

història o un tema, és necessari un repàs a la història del circ i com ha 

acabat afectant al panorama català.

L’origen del circ tal com el coneixem es troba a Anglaterra, en l’espectacle 

eqüestre del sergent Philip Astley a mitjans del segle XVIII, on es condensen 

i redefineixen la tradició dels joglars, saltimbanquis, forçuts, acròbates i 

equilibristes. Tot i així, la monotonia dels exercicis eqüestres va fer que 

s’implantessin també els números de clown, que finalment van acabar per 

relegar a un segon lloc els números eqüestres.

A Catalunya fins el moment els espectacles en voga eren el sainet popular, 

la nova comèdia burgesa i les funcions d’ombres i titelles, de manera que 

amb l’arribada d’un espectacle tan innovador que desprenia tanta força, 

amb innovacions tecnològiques i animals exòtics, el circ va passar a ser un 

espectacle que gaudia de molta popularitat. 

L’any 1936 però, amb el cop d’estat dut a terme per els militars feixistes, 

es va obrir un període de tres anys en que l’activitat circense, com moltes 

altres, va quedar pràcticament anul•lada. La Guerra dificultava el moviment 

ambulant de les companyies, i el govern va impulsar espectacles que 

poguessin generar un nivell de conscienciació social i nacional més alt com 

el teatre i el cinema. 
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Després de la Guerra Civil, el circ a Catalunya va gaudir d’un auge qualitatiu 

a les dècades dels 40 i 50. Però amb el creixement de la popularitat de la 

televisió, els canvis socials produïts a l’època i l’estancament dels artistes 

i empresaris circenses havien començat a provocar una crisi artística i 

econòmica en el circ europeu, de manera que moltes empreses i companyies 

d’arreu del continent van fer fallida. 

El públic s’havia deixat d’interessar per un espectacle d’atraccions que 

s’assemblaven massa a les del segle passat i que incorporaven poques 

novetats com cantants de moda o succedanis televisius. 

L’aparició del circ contemporani a Catalunya neix a mitjans dels anys 70, 

coincidint amb la mort del dictador Franco i la recuperació del poder 

autonòmic. 

Aquest naixement es produeix en unes circumstàncies històriques i socials 

que condicionen el caràcter de les produccions artístiques d’una generació 

marcada per les ànsies de llibertat acumulades durant una dictadura 

inacabable. 

El naixement i desenvolupament del circ contemporani català no es 

produeix a les carpes de circ, sinó en el context de regeneració teatral i 

social que viu el país. A partir de l’any 1975 Catalunya experimenta un 

important moviment de renovació de les arts parateatrals, les quals no 

són alienes a la conquesta del carrer i on s’escenifica l’imaginari que la 

societat catalana havia dut a terme en la clandestinitat: el carnaval, el 

teatre independent, la festa popular i el teatre al carrer, tot un seguit de 

manifestacions recuperades després d’una guerra i d’un llarguíssim període 

de privacions de tota mena, incloses les culturals. 

En l’assentament i desenvolupament del circ contemporani català hi juguen 

un paper molt rellevant un seguit d’infraestructures fràgils, creades sobre 

la marxa i sense recursos, però amb l’esperit i l’energia necessaris per 

canalitzar les inquietuds artístiques que comencen a sortir a la llum; essent 

locals com El Llantiol, la Cuina de les Arts o la Cúpula Venus i de festivals 

com la Fira de Tàrrega, la Fira de Circ al Carrer de la Bisbal o la Fira de 

Circ Trapezi. 

Actualment, tot i les dificultats de mercat, infraestructura i formació, a 

Catalunya hi ha empreses i companyies d’una qualitat considerable, coexistint 

fórmules de circ tant diverses com és el circ clàssic i el circ contemporani, 

alguns circ itinerants amb carpa i companyies que s’exhibeixen en teatres 

o a l’aire lliure. A això, cal afegir-hi la diversificació de les arts del circ 

i la mescla amb altres disciplines artístiques, incorporant-les dins l’àmbit 

del circ, que si bé ha prevalgut la tradició durant milers d’anys s’ha sabut 

adaptar als diferents canvis estètics i socials. 

Un punt a favor de les companyies catalanes en comparació amb 

companyies estrangeres, és el nivell tècnic dels artistes, que es va assolint 

havent d’aprendre l’ofici i tirar endavant sense mitjans, amb infraestructures 

econòmiques molt precàries i, fins fa ben poc, sense cap mena de política 

cultural circense per part del govern. En altres països molts governs han 

decidit situar el circ a primera línia de les seves prioritat en política cultural, 

com en el govern francès o el ministeri de cultura quebequès, d’on ha sortit 

el conegut Le Círque du Soleil.

compte tant l’especificitat del circ com els valors artístics, socials, filosòfics, 

recreatius, culturals i pedagògics que converteixen aquest art en un 

entreteniment lúdic i formatiu apte i útil per a totes les capes socials i per a 

públics de totes les edats.
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Celebrada la tercera setmana de juliol la Fira de Circ al Carrer de la Bisbal 

d’Empordà és una mostra de circ amb unes característiques úniques a la 

província de Girona, dirigida a un públic essencialment familiar i que es 

realitza en espais exteriors per tal de potenciar la implicació dels assistents 

i promocionar aquest àmbit de cultura a tots els nivells, aprofitant així 

al màxim els espais exteriors que ofereix la ciutat per popularitzar els 

espectacles i, a la vegada, donar a conèixer als visitants la ciutat i els seus 

serveis. 

Inaugurant amb una cercavila i diversos espectacles, la nit de divendres es 

converteix en l’avantsala d’un cap de setmana intens. Per tal de introduir-

los dins d’aquest món, els matins de dissabte i diumenge es dediquen als 

més petits, amb activitats com tallers de maquillatge, malabars, acrobàcies, 

... Aquests tallers es complementen, a primera hora de la tarda, amb 

espectacles de circ i de titelles dirigits també al públic infantil.

Durant les tardes mims, clowns, malabaristes i acròbates es tornen 

protagonistes i omplen de públic les places de la vila fins que es pon el sol. 

Un cop arriba la nit i els més petits són a dormir és el torn de que els més 

grans gaudeixin dels artistes que barregen música i circ; malabars, clown, 

mim, ... tot amb un toc d’humor irreverent fins que arriba el diumenge a la 

nit, amb la clausura de la Fira de Circ. 

Un altre tret característic de la Fira de Circ i activitat paral•lela és el Firabar, 

on els escenaris passen a ser els interiors i les terrasses de cafès i bars de la 

Bisbal, on diferents artistes de diferents modalitats ofereixen espectacles 

de petit format. 

Però per tal de portar el circ al públic no només s’ofereixen espectacles sinó 

que des de l’any 2004 es vénen organitzant una sèrie d’exposicions amb 

l’objectiu de mostrar l’evolució d’aquest gènere.

La Fira de Circ va néixer amb la intenció de cobrir el buit d’una mostra 

de circ a la Província de Girona així com a eina de promoció per les 

companyies catalanes. 

Les tres primeres edicions de la Fira de Circ daten dels anys vuitanta, però 

no és fins el 1996 a càrrec de l’associació juvenil Nuiks quan es reinicien 

les edicions celebrant-les sense interrupció fins a l’actualitat. Tot i haver 

rebut des del principi el suport municipal, les primeres edicions van ser 

finançades per la mateixa associació, que l’any 2003 va passar a denominar-

se Associació Fira de Circ al Carrer.

A partir de l’any 1999, amb la voluntat de consolidar-la i fer-la créixer, 

s’incorporen en el finançament de la Fira l’Ajuntament de la Bisbal, 

la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya, així com diverses 

entitats i comerços locals, assumint-ne la gestió l’Associació Fira de Circ.

Amb una assistència aproximada de 10000 i 12500 espectadors als anys 

2003 i 2004 respectivament, i amb unes previsions de creixement de 

nombre d’assistents la X edició de la Fira de Circ es va trobar amb la 

necessitat d’augmentar la seva infraestructura per tal d’acollir en condicions 

el públic i les companyies, millorant els espais establerts, amb muntatge de 

grades per tal d’augmentar-ne la capacitat, buscant nous espais on oferir els 

espectacles o oferir-ne dos o tres simultàniament.

Es pot confirmar que les mesures preses varen ser encertades ja que en 

les següents edicions els nombre d’espectadors va anar en augment, amb 

15000 assistents l’any 2005, 29000 l’any 2010 i més de 33000 durant l’any 

2015 en la XX edició. 

Aquestes millores no només van consistir en la millora de la infraestructura 

sinó que també hi ha hagut un notable augment en el nombre d’espectacles 

i escenaris. Si l’any 2001 la Fira comptava amb 13 espectacles repartits en 5 

escenaris, l’any 2009 es van programar 33 espectacles de 27 companyies en 

9 escenaris i l’any 2015 quasi 60 espectacles de 40 companyies de diferent 

procedència en 10 escenaris. 

S’ha de destacar les dates en que es celebra la Fira, a mitjans del mes de 

juliol, en ple estiu. Això permet que l’activitat de la Fira pugui apropiar-se 

dels carrers i places de la Bisbal, fent de la Fira un esdeveniment de caràcter 

popular (permet que la immensa majoria dels espectacles siguin gratuïts), 

però també que la Bisbal s’apropi de la Fira, actuant no només com un 

aparador de circ sinó com un aparador de sí mateixa, donant a conèixer 

la riquesa històrica i paisatgística de la ciutat a un nombre important de 

visitants, fet que beneficia al sector terciari bisbalenc i de les seves rodalies. 

LA FIRA DE CIRC AL CARRER A LA BISBAL
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Els repartiments dels espectacles en els diversos espais es fa a partir de la 

previsió de les necessitats tècniques dels espectacles (altures, dimensions 

d’escena, ...) i de la previsió del públic assistent. La majoria d’aquests espais 

es troben en el casc antic de la Bisbal i són:

- Passeig Marimon Asprer

- Plaça Major

- Plaça Germans Sitjar

- Plaça del Castell

- Plaça de l’Ajuntament

- Plaça de la Pietat

- Plaça Carreras Dagas

- Parc Infantil 8 de Març

- Plaça dels Jutjats Nous

- Plaça Jacint Verdaguer

- Pati de les Escoles Velles

- Voltes d’en Galí

- Espai Torre Maria

Plaça Carreras 
Dagas

Plaça de la 
Pietat

Plaça dels 
Jutjats Nous

Parc Infantil 8 
de Març

Plaça de 
l’Ajuntament
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Plaça Germans 
Sitjar

Plaça del  
Castell

Plaça de 
l’Ajuntament

Pati de les 
Escoles Velles

Plaça de la 
Llibertat

Plaça Jacint 
Verdaguer

Plaça Major

Espai Torre 
Maria

Espai Torre 
Maria

Passeig Marimon 
Asprer

Passeig Marimon 
Asprer
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Podríem dir que les activitats circenses comprenen a parts iguals la pràctica 

esportiva i la pràctica artística. 

La pràctica esportiva és una de les activitats més realitzades per les 

persones de la societat occidental durant el seu temps lliure, degut sobretot 

al seu caràcter socialitzador i d’identificació popular. L’esport també té 

la capacitat d’atribuir certs valors com són el benestar, la salut, diversió, 

prestigi o integració, fomentant un seguit d’atributs que tant poden ser 

grupals com individuals. 

Per altra banda l’art constitueix un mecanisme per generar noves formes de 

pertinença, participació i organització comunitària en contextos d’exclusió 

que desemboca en processos de canvi de les persones participants, 

oferint la possibilitat de desenvolupar la capacitat de creació, autonomia 

i construcció de vincles socials. El fet de canviar el rol en l’art respecte al 

que està acostumat la societat, és a dir, a exercir d’espectador, per situar-se 

en el centre, permet a el desenvolupament a través de la creativitat. Perquè 

la creativitat permet imaginar qualsevol cosa, permet pensar en allò fins ara 

esborrat, silenciat i dibuixar molts camins possibles, fins i tot alguns d’ells 

mai pensats. 

De manera que el circ porta implícit el treball corporal i estètic tenint en 

compte els valors positius remarcats en la pràctica esportiva però afegint-hi 

la vessant social que planteja l’art. 

El circ és un acte de fe en les possibilitats del cos humà, on intervenen 

intensament la fortalesa del cos i de la ment. No només comporta 

uns valors estètics sinó que també transmet altres valors ètics i socials, 

multiculturalitat, rigor, disciplina, esperit de superació, esperit d’equip... 

EL CIRC COM A EINA EDUCATIVA I SOCIAL

L’aparició del circ contemporani obre la porta a la seva pràctica a uns 

sectors de la societat que descobreixen en el circ la possibilitat d’adquirir 

unes habilitats que des de sempre han provocat sorpresa i interès per 

el grau de dificultat, emoció i risc que suposen; es tracta d’un art amb 

una forta connotació popular que desperta un fort interès no només de 

contemplar-lo sinó també d’aconseguir realitzar unes accions que escapen 

de les habilitats de la majoria dels humans. 

Aquesta fascinació que provoca fa que s’hagi de considerar el circ no només 

com una activitat d’entreteniment sinó que es converteix en una eina molt 

atractiva per a monitors, educadors i treballadors socials i que s’utilitzi com 

a un mitjà educatiu, en els quals es desenvolupen les facultats relacionades 

amb l’habilitat, la psicomotricitat, la creativitat i la fantasia i la cooperació 

i la comunicació. 

El treball en equip reforça l’empatia i la cooperació, a més que demostra que 

a través del treball en equip es poden aconseguir resultats millors que pas 

els obtinguts amb accions individuals. La formació i la preparació per a un 

espectacle de circ fomenten una atmosfera de responsabilitat compartida. 

La preparació i representació del que s’ha après fa que s’entengui la finalitat 

de conceptes com la organització i la disciplina. S’experimenta el sentit de 

la planificació i la preparació, la visió en conjunt i la distribució de feines. 

També l’experiència d’actuar en públic permet superar la por escènica i 

reforçar la seguretat en un mateix i en les seves pròpies facultats.

El circ ofereix la possibilitat per a joves d’origen estranger, col•lectius amb 

risc de marginació social o grups amb risc de fracàs escolar, de trobar una 

plataforma més enllà de les barreres habituals. Permet elevar l’autoestima 

dels joves, així com transcendir les jerarquies socials en que es veuen 

classificats aquests joves.

 

Un primer antecedent en la idea de traslladar l’art de les carpes de circ 

a espais comunitaris com a eina d’intervenció comunitària es troba en la 

figura del pallasso i el que representa per la majoria de les cultures. El clown 

és un personatge de transcendència temporal, social i cultural que permet 

ser utilitzar per apropar-se a les persones i transmetre-ls’hi uns valors. 

A més a més, el riure satíric i cínic ha estat emprat històricament com 

una forma de crítica social, pretenent aportar un somriure i una mirada 

més optimista del dia a dia a les persones que més ho necessiten. A més, 

té el valor afegit que la seva pràctica potencia el desenvolupament de la 

personalitat, el control de les emocions i de la creativitat, així com és una 

forma d’autoconeixement. 

En els últims anys, el circ social ha anat guanyant importància també a 

Catalunya, on mostra una vitalitat molt notable i una presència social que 

cada cop més va en augment. D’una banda, molts dels nous artistes amb 

inquietuds i voluntat de participació es mostren especialment motivats 

per posar la seva tècnica i els seus coneixements circenses al servei de 

la transformació social i del desenvolupament de les persones i de les 

zones més desafavorides. D’altra banda, treballadors i agents socials van 

comprovant que sempre que s’utilitza el circ com a eina educativa, aquest 

té un alt poder motivador i és altament eficaç a l’hora de generar processos 

que permeten potenciar les capacitats de les persones i estimular-ne el 

desenvolupament.

La creació de l’espectacle de circ permet que adolescents i nens ocupin un 

punt de vista diferent al que estan acostumats, l’escenari. A partir d’aquest 
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acte se’ls dóna veu i paraula; això provoca una mirada diferent de part de 

l’adult, del barri cap a l’adolescent. Per altra banda hi ha l’actuació: rep 

aplaudiments, desperta “admiració”, ocupa diferents llocs de la ciutat de 

forma itinerant promovent la millora de l’autoestima i el vincle amb altres 

realitats. S’adquireix l’experiència a partir del “fer”, que exigeix als sentits 

i a la reflexió.

En els carrers i les places del barri o del poble és on es els nens tenen les 

seves primeres pràctiques socials. La manera com es viuran aquests espais, 

els mètodes de comunicació establerts, els valors comuns sobre els que 

estan construïts, ... són els que condicionaran el sistema de vinculació de la 

persona amb la seva comunitat. La visió que els nens i els joves tinguin del 

seu entorn guiarà la forma de comportar-se i de relacionar-se amb aquest 

entorn. 

Per tant, l’espai públic esdevé un àmbit importantíssim per fomentar la 

convivència de la comunitat ja que la utilització del circ social i altres arts de 

carrer canvien la percepció a l’hora d’utilitzar i reconèixer l’espai públic fent 

que els habitants s’apropiïn de l’espai. Portar el circ en les places i carrer 

on passen el temps nens i joves és una forma de treball molt potent que 

genera un espai acollidor, compromès i participatiu. És un treball educatiu 

i de transformació socials a través de l’art que provoca que l’espai públic 

es converteixi en un lloc d’inclusió, de respecte, de diàleg i de visualització 

social dels seus participants com a membres de la comunitat.

El circ social ocupa l’espai públic i convida a conèixer aquest art a les 

persones que habitualment utilitzen l’espai, provocant que aquests espais 

estigmatitzats es converteixin en espais de creació i la comunitat en pugui 

gaudir.  

Si bé en un principi pot semblar que algunes modalitats específiques del 

circ pertanyen a un sexe determinat, la realitat és que homes i dones estan 

en igualtat, havent d’exercir les mateixes accions o bé accions diferents, 

però que posseeixen la mateixa importància dins la representació i que es 

complementen. 

El repte de cooperar en els grups i de superar mecanismes d’acotació en 

funció de l’edat o el desenvolupament corresponent a l’adolescència es fa 

patent quan es tracta d’elaborar números de circ. Per una banda, el contacte 

corporal resulta inevitable en la majoria de modalitats acrobàtiques per 

dur a terme el número, i per altra banda, és imperativa la necessitat de 

comunicació, cooperació i coordinació per tal de dur a bon terme el 

funcionament de l’espectacle.  

Un dels exemples més importants el trobem amb el Circ du Soleil, que des 

de 1989 ha generat una experiència de circ social especialment centrada en 

els països d’Amèrica Llatina.

En el panorama català trobem l’Ateneu Popular Nou Barris, una antiga 

fàbrica asfàltica ocupada pels veïns a finals dels anys 70 i que actualment 

s’ha transformat en un equipament sociocultural autogestionat on la seva 

principal eina educativa i de dinamització comunitària és el circ.
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En el panorama europeu l’ensenyament del circ es troba actualment en una 

bona posició, no limitant-se aquest com una forma d’oci sinó incidint en 

l’àmbit acadèmic.

Des de 1998 existeix la Federació Europea d’Escoles de Circ Professionals 

(FEDEC), un organisme que pretén fomentar la relació entre les escoles 

de circ de la Unió Europea que comparteixin uns objectius educatius 

semblants, així com impulsar i implementar iniciatives amb l’objectiu de 

promoure els desenvolupament i l’evolució de la creativitat i la pedagogia 

en el sector de les arts circenses. Això permet que entre escoles hi hagi 

un millor coneixement i possibilitat de compartir les pròpies experiències 

educatives i artístiques. 

Manté també el contacte amb toupes de circ, companyies, associacions 

nacionals i escoles de circ dedicades a l’oci.

Dintre de les escoles de circ podríem establir-hi tres categories 

diferents: per una banda hi hauria les escoles de circ de “lleure”, en que 

l’ensenyament de les arts circenses té com a únic objectiu ser una forma 

d’oci i de divertiment; les escoles de circ professional, que ofereixen un 

curs de formació professional que prepari a l’alumne per a entrar a una 

escola superior o per entrar al mercat laboral; les escoles superiors, que 

ofereixen un programa d’arts del circ amb una durada mínima de tres anys 

i on l’estudiant entra al mercat laboral amb una qualificació reconeguda per 

l’estat, equivalent a un títol universitari. 

En el panorama europeu d’escoles de lleure se’n troben a cada país, si bé 

algunes han aconseguit una rellevància major que altres. Les escoles de 

formació professional també es troben en un bon nombre, molt més reduït 

que les escoles de lleure, però amb una presència bastant homogènia per 

tot Europa. 

Les escoles superiors se’n troben només onze en tota la UE, essent la 

majoria als països centreeuropeus: França (3), Bèlgica i Holanda (2), i al 

nord d’Europa: Suècia, Finlàndia i Dinamarca.

A Espanya no hi ha cap escola que cobreixi la demanda d’escola superior 

del territori, si bé hi ha moltes escoles amateurs i tres de professionals (a 

Madrid, Barcelona i Pamplona), mentre que la resta es troba repartida per 

la resta de l’estat, la majoria en províncies que voregen el Mediterrani. 

EL PANORAMA EUROPEU I ESPANYOL
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ANÀLISI DE L’ENTORN

APROXIMACIÓ AL PROJECTE
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Un cop vist l’edifici que es tractarà en el projecte és el moment de de fer 

una ullada a una escala més gran per tal d’entendre l’entorn en el que es 

situa. S’analitzarà la zona de la Bisbal i rodalies per tal de contextualitzar 

el projecte i poder-ne estudiar les virtuts i defectes a l’hora de desenvolu-

par-se. 

L’anàlisi de la ciutat constarà de sis aspectes generals que ajudaran a la 

comprensió del lloc: el medi físic, els sistema d’assentaments, la trama in-

dustrial ceràmica, el sistema d’equipaments i espais lliures, el sistema viari i 

la planificació del POUM. 

En l’anàlisi del medi físic s’estudiaran les característiques geogràfiques de 

la Bisbal; la seva situació respecte les elevacions del seu entorn i l’afectació 

del Riu Daró en aquesta configuració.

De l’entorn construït se n’analitzarà el sistema d’assentaments, la trama 

industrial ceràmica i el sistema viari. De quina afectació tenen en la ciutat 

mateixa i quina repercussió han tingut en el canvi de la fisonomia del lloc.

En l’anàlisi del sistema d’assentaments s’estudiarà com es configura la Bis-

bal a partir de les seves tipologies i de quin ordre tenen aquestes dins de 

l’àmbit urbà, l’ús que tenen (residencial, equipament o industrial), la ten-

dència d’agrupament que tenen i el creixement de la ciutat en relació el 

teixit urbà. 

En l’estudi de la trama industrial ceràmica es buscarà entendre on es troben 

els principals centres de producció ceràmica, el perquè de la seva posició 

dins la ciutat i el seu ús en l’actualitat.

L’anàlisi del sistema d’equipaments i espais lliures pretén localitzar i identi-

ficar els diversos equipaments de la Bisbal, i establir una connexió entre ells 

i la seva posició i participació dins de la trama urbana i la seva relació amb 

el sistema d’espais lliures.

En l’anàlisi de sistemes vials es classificaran les diferents vies de comunica-

ció en funció de la seva importància i del l’àmbit que serveixen.

Per últim, es pretén estudiar l’afectació del Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal en la zona del projecte, quin és el futur que li espera i qüestionar 

si es considera correcte o no.

Un cop realitzats els anàlisis pertinents i assolida una major comprensió de 

la configuració de la Bisbal i els seus sistemes es procedirà a fer un balanç 

de virtuts, defectes i possibilitat de millora de l’àmbit del projecte, per tal 

de que aquest aconsegueixi una coherència amb la resta de la ciutat i tingui 

la possibilitat de millorar-la.
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La zona en la qual s’emplaça la Bisbal d’Empordà s’estén sobre el pla del 

riu Daró, queda abrigat per el massís de les Gavarres a ponent i a sud, i 

s’obre a la Mediterrània a llevant  per la plana del Baix Ter. 

Els límits geogràfics del terme són el Puig d’en Tries i d’en Ponç al nord, el 

pla de Cruïlles i la urbanització del Puigventós a l’oest, la Serra dels Perduts 

i la Serra del Solell de l’Anguila fins el massís de les Gavarres al sud, i el 

municipi de Forallac i el pla de la Revetlla a l’est.

Des del punt de vista morfològic podríem destacar dues grans àrees: per 

una banda una àrea plana i de relleu suau situada al nord, amb una cota 

mitjana compresa entre 75 i 110 m, on s’inclou el turó coronat amb el nucli 

de Castell d’Empordà i el Puig de Sant Ramon (on se situa la urbanització), 

així com els relleus suaus i vegetats de la unitat del Puig d’en Tries i d’en 

Ponç; i una àrea de relleu més acusat en el sector sud i sud-est, ja dins el 

massís de les Gavarres. 

La primera àrea ocupa la zona més planera del municipi; on la morfologia 

suau i la presència del riu Daró al pla ha afavorit que en aquesta àrea s’hagi 

consolidat històricament l’assentament del nucli urbà i la major part de les 

ocupacions disperses de la Bisbal. Els pendents són majoritàriament infe-

riors al 5% i s’inicia un gradient creixent a la zona de transició entre la vall 

i els primers contraforts de les Gavarres.

Per altra banda, la meitat meridional està formada pels relleus del massís de 

les Gavarres, que drena les aigües pluvials fins al Daró a través d’una xarxa 

de rieres. Els pendents generals d’aquesta àrea són superiors al 20%.

La xarxa hidrogràfica d’aquesta part del pla de l’Empordà es troba domina-

da per el riu Daró, afluent del Ter, que passa pel mig de la ciutat. 

Aquesta xarxa s’inicia a partir de l’evacuació de les aigües pluvials rebudes 

al vessant septentrional del massís de les Gavarres a través d’una xarxa hí-

drica formada per diverses rieres i torrents que avancen en forma de ventall 

fins a trobar-se a la plana del Daró. 

Així també, es troben una sèrie de recs antròpics que tenen la funció de 

drenar l’àrea deprimida dels voltants de Vacamorta  i de la carretera de 

Cruïlles. 
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Habitatges en filera

Habitatges en bloc

Ordenació tancada

Teixit històric

Centre històric

Masos aïllats

Habitatges aïllats

Urbanització

Equipaments

Indústries actives

Indústries en desús

Actualment la trama urbana de la Bisbal ocupa una gran part de l’extensió 

del terme municipal, essent predominant una trama allargada, estirada de 

sud a nord. 

S’hi troben una gran varietat de tipologies urbanes, essent la més antiga la 

pertanyent a l’antiga ciutat emmurallada, seguida dels primers carrers pels 

quals es va expandir la ciutat un cop va sobrepassar la muralla, els quals 

eren antics camins.

La ciutat presenta una gran varietat de trames urbanes, que han anat apa-

reixent degut a factors econòmics, polítics i socials. La més antiga la trobem 

en el casc antic, antic recinte delimitat per la muralla, en els carrers pròxims 

al centre, que van aparèixer degut a l’augment demogràfic del segle XVIII, 

i els primers eixamples de mitjans del segle XIX com seria la carretera de 

Girona o el Passeig.

Des de la fi del segle XIX fins a mitjans del segle XX s’hi varen construir 

diferents edificis de serveis públics (ja que l’any 1906 la Bisbal rep el títol 

de ciutat, i la seva condició com a capital de comarca i cap de partit judicial 

implica la creació de certs organismes) i es reforçaren el que històricament 

van ser els camins i carreteres d’accés al nucli històric, essent aquest d’una 

forma anàrquica degut a l’especulació del sòl i una urbanització dels espais 

públics de baixa qualitat. Cap a finals del segle XX, s’expandeixen les noves 

urbanitzacions al voltant de la població, sobretot a la zona de la Terrera i 

el Puig de Sant Ramon, ocupant els terrenys elevats a l’est de la ciutat, així 

com el polígon industrial al voltant de la carretera de Girona a l’extrem 

nord de la Bisbal.
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Històricament la ceràmica ha esdevingut una activitat fonamental per al 

desenvolupament de la ciutat. 

Degut a la bona plasticitat de les terres circumdants a la Bisbal i les po-

blacions veïnes, es va propiciar l’inici de l’explotació ceràmica, que es va 

començar a desenvolupar durant el segle XVII però no va ser fins al segle 

XVIII que s’experimenta un augment d’aquesta activitat, primerament si-

tuada dins el recinte de les muralles, però que un cop aquesta va ser sobre-

passada per la població es va expandir sobretot en els carrers que havien 

estat antigament ravals. 

Ja a mitjans del segle XIX la Bisbal experimenta un altre creixement demo-

gràfic que també es veu reflectit en la indústria ceràmica, que aquest cop 

s’articula a la nova carretera de Girona a Palamós. 

Si bé la tendència col•locava les indústries en aquest eix viari, es troben al-

tres fàbriques en altres punts més allunyats de la Bisbal, com són la fàbrica 

La Catalana, situada a l’antiga Calle Ampurdán, que conduïa fins a Castell 

d’Empordà.

El fet de que la indústria ceràmica tingués tanta importància en el creixe-

ment de la Bisbal ha causat que la imatge de la ciutat es veiés afectada per 

aquestes edificacions, que van generar grans buits en la ciutat per l’existèn-

cia de les basses de fang, els quals n’hi ha que s’han mantingut fins avui, i 

van generar un “skyline” format per les torres de tiratge dels forns de flama 

invertida que posseïen les diferents indústries.

En dia d’avui un gran nombre d’edificis es manté en peu, si bé no totes 

segueixen en funcionament, algunes han vist canviat el seu ús o se n’ha 

mantingut l’edifici però ha estat abandonat.

Ceràmica La Mufla

Fàbrica l’Empordanesa

Ceràmiques Brancós

Ceràmica La Estrella

Ceràmica Osuna - Espinosa

Ceràmica Mestres - Latasa

Ceràmica Vila-Clara

Fàbrica Valls i Llenas

Ceràmiques Aparicio

Terrisseria Antòni Maruny

Ceràmiques Sirvent

Ceràmica Lloberas

Ceràmiques Puigdemont

Bisbal Ceram

Ceràmica Terracotta

Ceràmica La Catalana

Ceràmica Coromina

Terriseria Salomó

Ceràmica Ferrés

Ceràmica Diaz Costa

Fàbrica Puigdemont

Fàbrica Salvà Simón (can Blanch)
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Equipaments administratius

Equipaments culturals

Equipaments esportius

Equipaments educatius

Equipaments culturals

Equipaments religiosos

Si bé els equipaments de la Bisbal es troben repartits per tota la ciutat s’hi 

identifiquen dues zones on la concentració és més alta: per una banda es 

troba la zona del centre, on s’hi localitzen una sèrie d’equipaments lligats 

a la història de la ciutat com serien les esglésies, el castell, l’ajuntament o 

els antics jutjats; per altra banda a la zona nord de la Bisbal s’hi troben una 

concentració d’equipaments no tant lligats ja amb l’administració sinó a 

l’oci i l’educació, els principals centres esportius (camp de futbol i pave-

llons),  l’escola Mas Clarà, la biblioteca municipal i el futur centre cívic. 

És en aquesta última zona en la que es localitzarà el projecte incloent-se 

d’aquesta manera amb la resta d’equipaments que hi són presents, revitalit-

zant una zona que actualment es troba en desús.

Altres equipaments destacables són el complex educatiu format per l’ins-

titut i el col•legi Joan de Margarit, ja més allunyats del centre; el museu 

de Terracotta, ocupant l’espai de l’antiga fàbrica de ceràmica situada a la 

carretera principal; i a l’altra banda de riu una concentració d’equipaments 

formada per el CAP, la guarderia, el teatre El Mundial i l’oficina de turisme. 

En relació als espais lliures s’hi consideren totes aquelles zones no edifica-

des però que tenen un caràcter urbà, essent essencialment parcs i places. 

Quan parlem de parcs es troben en major concentració a la zona de la ur-

banització i zones de nova construcció. Es podria considerar però, que el 

més important i que té una presència més important és el passeig Marimon 

Asprer, situat al costat del riu Daró. 

Les places es localitzen principalment en el centre històric, on es troben 

connectades per una sèrie de carrers peatonals, si bé es poden trobar a 

diferents punts de la Bisbal, però on la seva presència és ja més puntual.
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Carretera C-66

Vials de circumval·lació

Avingudes

Carrers/carreteres principals

Carrers/carreteres secundaris

Carreteres rurals

En l’àmbit de la mobilitat, trobem una estructura de carrers i vies de comu-

nicació que són els eixos que vertebren realment el teixit urbà de la ciutat. 

En el cas de la Bisbal són les carreteres C-66 de Girona a Palafrugell, i en 

menor mesura, la carretera que duu cap a Calonge pel coll de la Ganga a 

través de les Gavarres (GI-660), la carretera que porta a Cruïlles (GI-664) i 

la que porta a Fonteta (GIV-6441). 

També es troba el vial de circumval•lació que va ser construït a principis 

de la dècada dels 2000 com a alternativa al trànsit de pas de la C-66, que 

ha vertebrat la part sud de la trama urbana però davant la insuficiència 

d’aquest s’ha plantejat un projecte de variant que ha de servir per descon-

gestionar el sistema de mobilitat interna de la capital de la comarca. Aquest 

projecte però ha estat llargament debatut, ja que s’hi presenta una forta 

oposició per part de la ciutadania ja que la construcció d’aquesta variant 

suposaria un impacte ambiental molt gran per la zona.

La resta de vials tenen consideració de sistemes locals, situats en sòl urbà i 

amb una funció d’ordenació urbana i de paisatge. Entre aquestes, les vies 

més destacades són les que relliguen els diferents nuclis de població disse-

minats com Sant Pol o Castell d’Empordà, així com vies que prenen certa 

importància a l’hora d’establir connexions dins la mateixa ciutat com seria 

l’Avinguda Josep Irla, que actua com la prolongació del vial de circum-

val•lació i l’enllaça amb la C-66 o l’Avinguda Prat de la Riba, que discorre 

paral•lela al riu.
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R6 - Cases aïllades

M2 - Conservació

R5 - Cases agrupades

A2 - Serveis

SV - Parcs, jardins, places

R3 - Ordenació tancada

SE - Sistema d’equipaments i serveis tècnics

SH - Sistema hidràulic

D1 - Sòl urbanitzable delimitat residencial

SE7 - Sense ús assignat

Bèns precatalogats - Xemeneies Bosch I i Bosch II

Delimitació PMU-06

Delimitació sòl urbà

Delimitació actuació urbanística

Dins el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) s’hi preveuen di-

ferents Plans de Millora Urbana (PMU), que tenen per objectiu completar 

el teixit urbà o bé dur a terme operacions de rehabilitació, reforma interior, 

remodelació urbana o transformació d’usos en infraestructures existents.

En aquest cas concretament s’analitza el PMU-06, que afecta a la zona de 

La Catalana, situada entre els carrers Jaume II i Canigó i la prolongació del 

carrer Generalitat de Catalunya. El PMU preveu l’actuació de transfor-

mació urbanística dels terrenys industrials actualment ocupats per aquesta 

fabrica en desús, preservant únicament les xemeneies Bosch I i Bosch II, 

considerades patrimoni protegit. 

L’actuació d’aquest pla enderroca la fàbrica i edificis existents del sector, tot 

mantenint les xemeneies, i pretén continuar amb la tendència que s’ha ob-

servat en aquesta zona, majoritàriament de caràcter residencial, col•locant 

així diverses illes d’habitatges agrupats, amb espai previst per zona verda i 

una parcel•la d’ús encara per definir. 

L’objectiu d’aquest anàlisi és el de reflexionar sobre si realment és adient 

aquest Pla de Millora, que comporta l’eliminació d’un edifici característic 

de la Bisbal, que si bé no ha obtingut la mateixa rellevància que la fàbrica 

Coromines o Terracotta, forma part de la història industrial bisbalenca, 

passant a ser tenir aquesta zona una tipologia idèntica a la que l’envolta, 

cosa que comporta que perdi aquesta condició especial de la que gaudeix 

en aquest moment. 

Es proposa en canvi el manteniment de La Catalana, eliminant-ne les parts 

que es considerin necessàries i canviar-ne l’ús d’edifici industrial a equipa-

ment públic, conservant així mateix la parcel•la i adequant-la per tal de que 

s’integri a la trama urbana. 
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LA CATALANA

APROXIMACIÓ AL PROJECTE
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La fàbrica La Catalana es tracta d’una tipologia típica del segle XX, quan 

dels tradicionals obradors de terrissa s’evolucionà a noves formes de 

producció i de treball i demandaven una espai diferent al tradicional. La 

fàbrica es composa de quatre naus que han estat ampliades al llarg del anys 

i d’una sèrie d’edificacions adherides.

La part principal la composen les quatre naus, cobertes per grans teulades 

de dues vessants, les quals dues tenen una planta rectangular de 14.50 x 

43.30 m, la següent 22.60 x 43.30 m i la restant 22.60 x 34.25 m. La planta 

d’aquestes naus es desenvolupa en dos nivells, ja que la orografia de la 

parcel•la obliga que una part de l’edificació es trobi soterrada en la façana 

nord; s’arriba així doncs, a una altura màxima de 9.10 m en les tres primeres 

naus (dos nivells), i de 7.20 m en la quarta nau (ocupa només el nivell 

superior).  

La construcció, de mitjans dels anys 40, està realitzada bàsicament amb 

pedra i ceràmica.

La pedra es troba principalment a la façana sud i oest, on el mur s’eleva fins 

a sota la coberta, on la pendent es crea ja amb ceràmica. També es troba en 

altres punts de la fàbrica com a alguns murs de contenció soterrats.

La ceràmica és present en la majoria de murs de l’edifici, essent aquests de 

obra vista massissa en les parts més antigues i de rajol perforat en les parts 

noves, on ja no es veu la voluntat estètica dels primers murs.

La coberta és suportada per nou grans encavallades metàl•liques, que 

ocupen tota l’amplada de les naus, i aquesta és de solera ceràmica amb 

teula àrab. 

Uns elements a destacar de La Catalana són les dues grans xemeneies 

LA CATALANA
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que s’eleven, que formen part de les vint xemeneies que es conserven i 

que es troben dins el catàleg de bens protegits, que servien de tiratge de 

fums dels forns ceràmics de flama invertida, que s’utilitzaven abans que 

s’implantessin els forns mecànics amb tir forçat. 

Darrerament aquestes xemeneies han vist incrementat el seu valor degut 

al treball artesà de la seva construcció tenint en compte els mitjans tant 

primaris que feien servir, fent-ne una tasca perillosa que requeria destresa i 

valor a parts iguals. Aquestes s’anomenen La Ceràmica Catalana I, que data 

de l’any 1942 i probablement es construís juntament amb la primera nau, i 

La Ceràmica Catalana II, de l’any 1949, construïda ja com a part d’una de 

les ampliacions. 

La part superior de les dues xemeneies va haver de ser escapçada degut 

al mal estat i la fissuració de la corona, ja que aquesta era la part més 

vulnerable de l’estructura, perquè la diferència tèrmica és molt accentuada 

entre l’interior i l’exterior. També hi influeixen negativament les substàncies 

corrosives que es generen durant la combustió i que s’acumulen a aquesta 

zona al llarg dels anys. 

La situació de la Catalana en l’època que va ser construïda era estratègica 

ja que es trobava en una cruïlla que duia cap a Ullastret al nord, a Vulpellac 

cap al l’est, i cap a l’oest es trobava la carretera direcció a Girona. A més, 

es trobava prou allunyada del nucli urbà com per no generar problemes, 

tot i que amb el pas dels anys la trama urbana ha anat guanyant terreny i 

ha acabat envoltant-la, i era pròxima a la zona coneguda actualment com 

La Terrera, una zona amb terres riques per a la realització de la ceràmica. 
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La informació històrica respecte a l’edifici objecte del projecte és molt 

escassa, i després d’una busca exhaustiva en diferents fons històrics, les 

dades obtingudes han estat molt vagues i la majoria de poc servei.

En aquesta pàgina es mostra un esquema amb la hipòtesi de creixement de 

la fàbrica La Catalana que s’ha acabat realitzant a partir de la informació 

històrica i de la lectura de l’edifici. 

La informació històrica més antiga sobre La Catalana es troba en un article 

de Rosa Maria Massana sobre les xemeneies de la Bisbal, on es menciona 

la xemeneia La Catalana I, construïda l’any 1942. Aquesta informació es 

complementa amb una fotografia aèria de l’any 1946, on s’aprecia ja alguna 

construcció a la zona de la fàbrica, encara despoblada en la seva majoria.

De l’any 1949 existeix un document en el que es traspassa la indústria a 

Joaquin Farraró, prèvia sol•licitud l’any 1947.

No es troba una documentació gràfica clara fins a l’any 1956, on en una 

fotografia aèria es pot veure que la fàbrica ja consta de tres de les quatre 

naus i amb una extensa zona destinada a les basses de fang.

El següent document trobat ja data de l’any 1970, en el que el gerent de 

La Catalana presenta una sol•licitud d’ampliació de la fàbrica en el Registre 

Industrial de Girona. És de pressuposar que aquesta ampliació es tracta de 

la quarta nau i la segona xemeneia. 

Es produeix un buit en la informació fins a l’any 1986, any en que els 

germans Josep Maria i Enric Ferrés adquireixen la fàbrica juntament amb 

una casa anomenada “Mansó Bruguera”, que forma part de la parcel•la. 

En una fotografia aèria del mateix any es pot observar que la fàbrica ja té la 

resta d’edificacions auxiliars.

A aquí es produeix una incongruència entre la documentació gràfica i 

l’escrita, ja que en el document d’adquisició de la fàbrica específica que 

adquireixen la casa i dues naus, tot i que per la lectura que se’n fa de l’edifici 

la resta de naus han de ser anteriors a aquesta època.   

L’EVOLUCIÓ HISTÒRICA

FASE 1

Anterior a 1940 - Es troba tant sols la casa “Mansó Bruguera”, localitzat en el carrer Calle del Ampurdán nº 

5, en el paratge Camp de la Font

FASE 4

Anterior a 197? - La fàbrica pateix una nova ampliació, amb una nau de 22.60 x 34.25 m i una nova 

xemeneia, La Catalana II
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FASE 2

1942 - Es construeixen les dues primeres naus, de 14.50 x 43.30 m així com la primera xemeneia, La Catalana 

I. Les basses de fang ocupen tota la part posterior de la parcel·la

FASE 5

1986 - La quarta nau s’amplia 8.50 m, ja amb una estètica més bruta, no tant treballada

FASE 3

195? - S’amplia la fàbrica amb una nova nau de 22.60 x 43.30 m, adjacent a les dues existents

FASE 6

Entre 1986 i 1990 - Es construeixen dues edificacions a banda i banda de les naus que s’utilitzaran per a 

emmagatzematge
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INTERVENCIÓ URBANA

PROPOSTA DEL PROJECTE
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“Els llocs on no s’hi adscriu cap sentit. no tenen perquè estar físicament aïllats per 

mitjà de tanques i barreres. No són llocs prohibits, sinó espais buits inaccessibles degut 

a la seva invisibilitat. El buit que no pot esborrar-se només pot ser ignorat, expulsat 

dels límits de la realitat percebuda, fet invisible i curosament oblidat. Si alguna cosa és 

insignificant, és imperceptible.”   

  

     Kociatkiewicz i Kostera

“Llocs aparentment oblidats on sembla predominar la memòria del passat sobre el 

present. Són llocs obsolets en que només certs valors residuals semblen mantenir-se a 

pesar de la seva completa desafecció de l’activitat de la ciutat. Són, en definitiva, llocs 

externs, estranys, que queden fora dels circuits, des les estructures productives.” 

     Ignasi de Solà Morales

“Els espais buits són una part fonamental del sistema urbà i habiten la ciutat d’una 

forma nòmada: es desplacen cada cop que el poder intenta imposar un nou ordre. Són 

realitats crescudes, fora de, i en contra d’un projecte modern que segueix mostrant-se 

incapaç de reconèixer els seus valors, i per tant acceptar-los.” 

     Francesco Carrieri

Un cop estudiada i analitzada la ciutat sota diferents paràmetres crida 

l’atenció el fort impacte generat per la presencia de les fàbriques de 

ceràmica ja obsoletes que es troben al nucli urbà així com la oferta limitada 

d’equipaments de caire cultural. 

Això fa que sorgeixi la necessitat de desenvolupar una estratègia que doni 

resposta a aquesta problemàtica.

És necessari doncs, una idea de projecte que creï una estratègia de futur 

a diverses escales per la revitalització de La Bisbal. El punt de partida ha 

estat la valoració de la situació de les diverses industries de la ceràmica 

que es troben en desús i que durant els últims anys han experimentat un 

creixement urbanístic residencial al seu voltant, esdevenint illes inservibles 

aïllades del seu entorn més immediat. 

Les definicions del buit urbà dels autors que s’ha mostrat anteriorment 

es defineix a partir de conceptes com la percepció, la invisibilitat, la 

insignificança o l’absència, o amb adjectius relacionats amb el pas del 

temps com obsolets o oblidats. Tot i així, aquests espais buits ens parlen 

de la identitat, memòria i història de la ciutat; són resultat dels errors de 

planificació o de la seva falta, o rebutjos volumètrics que sobren “després 

d’estructurar els espais que realment importen”. 

Apart d’aquests tipus d’espais urbans caracteritzats per la seva absència, 

en destaca també l’existència d’espais buits construïts, ja obsolets, on no 

es duu a terme cap activitat dins les edificacions que van ser edificades. 

Durant els últims anys, sobretot des de l’aparició de la crisi econòmica, 

el nombre d’aquests espais s’han vist incrementats degut a la paralització 

d’obres i projectes, de manera que la seva presència s’ha consolidat. L’espai 

desocupat neix entre la fi d’un ús i l’espera a que aquest canviï, que sòl ser 

un procés de llarga duració, i que sovint s’eternitza. És per això que cada 

crisi o canvi en el sistema genera una sèrie de buits a la ciutat, que ens 

parlen de la seva situació econòmica i de la seva història.

Aquests espais abandonats incideixen directament en la percepció que es 

té de l’espai urbà amb el qual es relaciona, podent esdevenir decisiu en 

diferents factors com són l’econòmic (el preu del sòl varia en funció de 

l’entorn), la qualitat de vida de la zona, l’impacte paisatgístic o la sensació 

de seguretat. A més, s’acaben relacionant amb el seu entorn immediat i 

amb la ciutat d’una forma que tot i trobar-se enmig de la trama urbana no 

en formen part.

Actualment els buits urbans es troben avui en dia en fase de consideració 

de recurs, ja que el seu potencial d’ús ha fet que es trobin al punt de mira 

d’arquitectes, urbanistes i col•lectius de diferents tipus, tot sovint donant 

resposta a necessitats o problemàtiques socials.

Així doncs, solars i edificis públics i privats que actualment es troben buits 

i en desús són espais d’oportunitat per al desenvolupament de nous focus 

que permetin a la ciutadania un accés directe a la gestió col•lectiva dels 

recursos què disposa la ciutat.

En aquests espais s’hi plantegen nous usos més enllà dels convencionals 

previstos en el planejament urbanístic, responent a les noves demandes 

que pugui tenir la població, basades en noves formes d’economia més 

participativa, auto-organitzada i centrada en les necessitats de la col•lectivitat 

més que en el creixement desenfrenat i que busca únicament l’enriquiment.

Es tendeix d’aquesta forma a utilitzar els espais d’una forma molt més 
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intensa, desdibuixant la línia entre titularitat i fugint dels usos preestablerts, 

posant de manifest el creixement d’una societat que reclama l’oportunitat 

d’experimentar l’espai públic de diverses formes. 

Espais on preval el dret d’ús per sobre del de propietat, entenent el públic 

com allò transformat i habitat col•lectivament, sense recaure així en la 

concepció tradicional de la propietat de sòl.

L’apropiació per part dels veïns d’aquests buits urbans i el seu canvi d’ús 

cap a fins més socials s’entén d’una forma positiva, així com és intel•ligent 

que els mateixos ciutadans contribueixin en responsabilitzar-se dels espais 

i edificis públics i en la millora del barri, ja que significa un major grau 

d’implicació en la preservació d’aquest espai i del patrimoni arquitectònic. 

Però tot i així és perillós que els ajuntaments deleguin tota la responsabilitat 

a aquestes iniciatives ciutadanes. Per això, les dinàmiques plantejades 

inicialment des de col•lectius socials com a resposta a necessitats directes 

de la ciutadania com noves oportunitats per a l’expressió cultural i 

comunitària, han de passar a formar part de l’estratègia de promoció i 

impuls dels municipis des de les administracions locals. A més, aquestes 

iniciatives tenen la capacitat de transformar no només els espais físics, sinó 

també els canals per el que els ciutadans intervinguin en polítiques urbanes, 

d’una manera molt més directa. 

La reivindicació que suposa el fet d’apropiar-se d’un espai públic pretén 

postular polítiques que tractin al mateix temps de construir un lloc comú, 

la major facilitat per a la mobilitat i l’autogestió col•lectiva i participativa. 

És per això que les agendes polítiques urbanes, que pretenen assignar usos 

i donar respostes sòlides i de caràcter permanent  amb eines de planificació 

que busquen donar estabilitat, han de ser capaces de reinventar-se i ser més 

flexibles per poder ser permeables a projectes i a dinàmiques d’expressió 

social adaptades a la realitat social actual, que muta al llarg del temps. 

S’aposta pel buit com a oportunitat de reflexió que permet la creació de noves 

possibilitats on preval el valor d’ús que es dóna a l’espai per sobre del valor 

de canvi. Actualment ens trobem en un moment de repensar i transformar, 

és per això que ha de prendre el relleu un nou tipus d’activitat productiva, 

capaç d’insertar-se amb la societat i en els seus espais d’oportunitat i que 

no requereixi de la creació ni construcció de nous elements, sinó que se 

serveixi dels recursos existents. Aquest moment de canvi ha de ser capaç 

de mantenir la vocació industrial, mantenint el patrimoni a partir del seu ús 

i origen, i no només conservant-ne l’edificació. 

Així que s’entenen els espais buits com a lloc d’oportunitat, com a 

possibilitat de creació de noves dinàmiques capaces de regenerar la 

ciutat i transformar-la, donant resposta a les necessitats i inquietuds més 

immediates de la societat. 

En el cas de La Bisbal, s’ha decidit centrar l’atenció en els buits urbans 

provocats per les fàbriques de ceràmica obsoletes (que com s’ha vist en els 

anteriors anàlisis es troben un gran nombre enmig de la població). En la 

majoria dels casos la legislació actual preveu la demolició total de la majoria 

de les naus industrials, deixant únicament els elements protegits com són 

les xemeneies, eliminant així una sèrie d’elements simbòlics que si bé ja no 

compleixen amb l’ús pel qual van ser edificats, si han perdurat en l’imaginari 

ciutadà com a testimonis del passat industrial ceràmic de la vila. 

L’estratègia d’intervenció urbana proposada consisteix en la recuperació 

de diferents espais urbans obsolets localitzats en diferents punts i veure 

quines oportunitats ens poden oferir abans de posar-se a construir de nou 

en un altre lloc.

Es pretén donar unes directrius per tal de reconquerir aquests espais, 

considerant sempre la naturalesa mutable que els caracteritza, podent esser 

aquests nous usos a buits urbans que puguin sorgir en un futur.

Es proposa un programa disgregat que s’amollarà en un espai o un altre 

en funció de les necessitats que puguin tenir els ciutadans de determinada 

zona, no trobant-se així el programa sotmès en funció del lloc ni essent 

assignat de forma permanent.

L’actuació de reciclar i recuperar el buit urbà pretén crear un interès 

col•lectiu, revitalitzar un espai que actualment es troba sense funció així 

com afectar de forma positiva el seu entorn i establir una xarxa d’intercanvi 

d’idees entre els diferents nuclis d’intervenció de manera que tingui 

repercussió al llarg de tota la ciutat. 
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L’aparició de nous equipaments culturals 

i socials pretén dinamitzar la zona del 

carrer de l’Aigüeta i el carrer del Paral•lel.

Es revifa el sector industrial actualment en 

desús, situat en un punt de gran afluència 

situat a l’entrada de la Bisbal.

El nou equipament s’incorpora i 

complementa els equipaments ja existents: 

la biblioteca, l’escola i la zona esportiva.

El nou recorregut s’uneix amb el camí ja existent 

de la Mota, incorporant-se així a la ruta que voreja 

el riu Daró. 
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Es crea un nou recorregut que 

ressegueix el Daró, lligant les 

diferents indústries recuperades.

Es recupera la llera del riu Daró 

dins l’àmbit urbà com a zona verda, 

incorporant-la en el nou trajecte.

El nou recorregut s’uneix amb les 

rutes existents que es dirigeixen 

cap al Massís de les Gavarres.

S’aprofita l’acumulació d’indústries 

per crear una agrupació d’equipaments 

desplaçats del centre de la població.
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REORGANITZACIÓ DE LA PARCEL·LA

PROPOSTA DEL PROJECTE
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El principal objectiu de la reorganització de la parcel•la és eliminar la 

percepció de barrera que se’n té a l’actualitat i que passi a integrar-se amb el 

conjunt de la ciutat. 

És per això que s’elimina el mur de bloc de formigó que voreja el carrer i es 

substitueix per un talús amb vegetació que resulta menys impactant. 

Per tal d’incentivar l’ús d’aquest espai s’han dut a terme diferents estratègies: la 

creació d’un parc infantil, la impulsió d’una zona d’horts urbans comunitaris 

ocupant l’espai on es trobaven les basses de fang, els quals els propis veïns 

en tenen cura i els cultiven, la construcció d’una plaça dura per realitzar-hi 

activitats durant tot l’any i la neteja de la zona arbrada, a la qual es mantenen 

els arbres preexistents però se n’adequa el pas, una actuació important ja 

que la Bisbal es troba desproveïda de zones boscoses mínimament denses a 

l’interior del nucli urbà.

La realització d’aquestes estratègies comporta també augmentar el nombre 

d’accessos a la parcel•la, que actualment són dos, fins a cinc. Això fa que la 

parcel•la ja no es trobi només relacionada amb el carrer Jaume II i carrer 

Canigó, sinó que s’obre a altres zones de pas que fins ara prenien una posició 

molt secundària. 

De la mateixa manera que la resta de la parcel•la busca formar part de la 

ciutat i de la seva activitat diària, també és el cas de l’objecte del projecte, 

l’Escola de circ, que rehabita l’antiga fàbrica de ceràmica La Catalana, i que 

pretén ser un focus d’activitat no només per als propis usuaris de l’escola 

sinó també per a la resta dels ciutadans. 
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ELIMINACIÓ DEL MUR

S’elimina el mur confrontant el carrer, que actualment representa una barrera important. Es conforma un talús amb una pendent més 

suavitzada que compleix una doble funció: defineix el límit però essent més permeable i permet plantar-hi vegetació.

HORT URBÀ

S’aprofitarà el sistema ortogonal i regular de les antigues basses de fang per a la plantació d’horts destinats a la comunitat. 

S’emmagatzemaran els estris necessaris a l’edificació que actualment es troba a la parcel•la. L’hort comunitari pretén esdevenir un 

punt de trobada i coneixença del veïnat. 

ESPLANADA

S’enderrocaran els edificis que actualment estan destinats a l’emmagatzematge i s’hi estendrà una esplanada verda que contrasta amb 

l’extensió de formigó actual. Això té l’objectiu de beneficiar tant a l’escola com a punt de reunió dels estudiants com als ciutadans.

ARBREDA

La zona boscosa actual es conserva i es neteja. S’hi col•locarà una passera que permetrà la circulació enmig de l’arbrat, que participarà 

en la vida de la ciutat, desproveïda d’espais boscosos densos. 
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ENTRADA/SORTIDA DE CAMIONS

L’eliminació dels murs d’una de les naus permet el pas de camions per tal de carregar i descarregar material pesat dins de l’escola.

ARBRAT

Es conserva l’arbrat existent, i aquest es complementarà amb nova vegetació a la zona del parc infantil, als horts comunitaris, a 

l’esplanada i al talús.

PLAÇA

S’establirà una plaça dura accessible des de dues cotes diferents. L’objectiu d’aquesta plaça és poder-hi realitzar actuacions circenses 

durant tot l’any i especialment durant la Fira de Circ al Carrer, augmentant d’aquesta manera la zona d’impacte de la fira a la 

població. 

PARC INFANTIL

Es crea una zona destinada pels més petits, amb una estructura metàl•lica per enfilar-se, un sorral, blocs circulars de formigó de 

diferents diàmetres i pilarets de fusta de diferents alçades, estimulant la imaginació sense límits dels infants.
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LA CATALANA. ESCOLA DE CIRC

PROPOSTA DEL PROJECTE
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El concepte de la proposta del projecte parteix d’una base molt simple: reconeix l’existència de dues funcions diferents i 

en marca una clara separació.

Per una banda es troba la part de l’Escola de Circ, amb el funcionament d’una escola tradicional, on es duu a terme 

l’aprenentatge de les arts circenses, de manera que requereix una sèrie d’espais més delimitats, que puguin ser independents 

els uns dels altres, on poder ensenyar les diferents habilitats. 

Per altra banda es troba la Nau d’Assaig, un gran espai a doble alçada on poder assajar els fonaments bàsics apresos a 

l’escola. Aquest espai es defineix per l’absència de divisions interiors, essent una sala diàfana on es busca tenir el major espai 

possible per tal de que les limitacions siguin mínimes i es pugui realitzar aquest art amb la màxima llibertat. 

La separació entre aquests dos espais es defineix per la diferència de cota i d’altura lliure; l’Escola de Circ es troba a la cota 

superior (+43.80) i té una alçada lliure d’una planta, mentre que la Nau d’Assaig es troba a la cota inferior (+41.08) i té una 

doble alçada, per tal de poder realitzar correctament les activitats.

Al punt d’intersecció dels dos espais, quedant semisoterrat, s’hi col•loquen tots els espais necessaris per al funcionament 

de l’edifici, que si bé queden en un segon pla, són de vital importància. 

L’accés a cada zona es pot realitzar de forma independent. L’entrada de la Nau d’Assaig es troba a la façana principal, en 

un hall a una baixa altura que desemboca a l’alçada imponent de la nau. 

L’entrada a l’Escola de Circ està situada a la façana nord, i per arribar-hi des del carrer es realitza una promenade que 

passa per tot el llarg de la façana principal i segons augmenta la pendent del terreny obliga a fer un gir brusc que acaba 

d’acompanyar fins a l’entrada.
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IMPLANTACIÓ Estratègia d’actuació

L’estratègia d’actuació de la proposta parteix de la preexistència d’un 

tancament format per els murs de pedra i ceràmica de la fàbrica i d’uns eixos 

definits per els pilars ceràmics i les encavallades metàl•liques. Aquests eixos 

són els que definiran la disposició dels espais. 

La intervenció del projecte consisteix en considerar la fàbrica com un 

envolvent sense cap divisió física on es col•locaran una sèrie de murs 

longitudinals ocupant tot l’ample de dues naus. Aquests murs tindran una 

separació corresponent als eixos marcats per l’estructura, és a dir, de 4.20 

metres. 

Per tal d’obtenir uns espais més amplis aquesta freqüència es veurà ampliada 

al doble en dues de les franges.

Finalment, i per subdividir l’espai, es col•locaran els murs de forma 

transversal. Aquests tant podran ser un mur d’una sola fulla com una “caixa” 

de fusta, que actua com a moble separador i espai servidor alhora.

L’altura d’aquests espais serà variable, ja que per una banda hi ha la pendent 

de la coberta, que puja fins a 3 metres, i per l’altra es fa ús de fals sostre en 

determinats punts, per obtenir diferents sensacions espaials.
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IMPLANTACIÓ Enderroc

L’enderroc de diferents parts pretén conservar els elements actuals de 

la fàbrica que en resulten més atractius, és a dir, els murs de l’envolvent, i 

l’estructura de pilars ceràmics i encavallades metàl•liques. 

Podríem dividir les intervencions d’enderroc en dues categories: d’enderroc 

principal, on l’actuació és de gran importància, i d’enderroc menor, on 

s’eliminen elements que tenen una afectació menor. 

En l’enderroc principal s’hi situa l’enderroc dels magatzems situats al nord 

de la fàbrica, de gero i coberta d’uralita, així com el del magatzem situat 

entre les naus principals i l’edifici d’oficines, del qual se’n conservaran les 

encavallades i les biguetes. 

També s’eliminarà el forjat de les dues naus, en una de les dues el forjat és 

parcial, situades més al sud per tal d’aconseguir un espai en doble altura. Això 

implica també eliminar el sistema de pilars i jàsseres que ho subjecten, tot 

conservant la xemeneia. 

De la tercera nau s’enderrocarà parcialment el forjat de l’última crugia.

S’enderrocarà també un dels dos forns de flama invertida de la nau sud, 

ja que actualment es troba en mal estat i requeriria una rehabilitació quasi 

total. D’aquesta manera s’aconsegueix guanyar un espai per dur-hi a terme 

activitats.

Es realitzaran algunes obertures a la coberta, eliminant-ne la solera i les teules 

però deixant les biguetes.

En l’enderroc menor s’enderrocaran elements interiors com els fulls de 

ceràmica interior que divideixen l’espai, s’eliminaran elements com escales 

de poca importància i restes de les instal•lacions, i es retiraran els forns i la 

cinta transportadora.
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IMPLANTACIÓ Obra nova

Els treballs d’obra nova prendran una gran rellevància en els paraments 

verticals i en menor mesura, exceptuant-ne algunes intervencions, en els 

paraments horitzontals.

Es realitzaran una sèrie de murs ceràmics disposats longitudinalment ocupant 

tota l’amplada de la nau, en el sentit de les encavallades, on s’hi practicaran 

obertures on sigui necessari. Aquests nous tancaments es complementaran 

amb murs construïts en perpendicular que delimitaran els espais i ajudaran a 

travar els murs longitudinals i dóna’ls-hi estabilitat. També es col•locaran una 

sèrie d’envans de fusta que compartimentaran l’espai.

A la façana les intervencions seran puntuals; s’obriran tres finestres a la façana 

nord i una obertura de pas a l’última crugia, on a més es construirà una escala 

que permet el pas a la part posterior de la parcel•la. També s’eixamplaran les 

obertures de la façana oest de la nau nord i es substituiran les portes actuals, 

menys una, de la planta baixa per finestres. 

En el parament horitzontal les principals actuacions són la construcció d’una 

rampa que permeti salvar el desnivell entre les dues plantes, que ocuparà 

l’amplada de quasi tres naus, amb una pendent del 6% amb replans separats 

una distància inferior de 15m. 

Es realitzarà també l’escala de formigó i el forat de l’ascensor, que requerirà 

de nous fonaments i una biga per suportar el nou replà. 

A la planta baixa es construirà també un fossat que albergarà el llit elàstic, 

amb murs i solera de formigó armat.

La intervenció restant del parament horitzontal serà el canvi de paviment 

en els patis i en alguns dels espais d’aprenentatge (per plaques de formigó i 

parquet de fusta), i la realització d’una capa de formigó lliscat en la major part 

de la superfície de la fàbrica.
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IMPLANTACIÓ Circulació

En el projecte es poden diferenciar dues formes diferents de circular per 

l’edifici segons l’ús que s’hi estableix.

L’accés a les dues plantes es pot fer de forma independent, permetent així 

la independència l’una de l’altra. L’accés a la planta inferior dóna a un hall 

d’entrada de baixa altura que acaba desembocant a l’espai en doble alçada, 

mentre que l’accés a la planta superior es fa a través d’una promenade que 

discorre al llarg de la façana principal.

A la planta baixa, on es troba la nau d’assaig, que requereix d’espai obert 

per tal de realitzar-hi les activitats la circulació es realitza d’una forma lliure, 

ja que no s’hi troben divisions que redirigeixin el pas. Tot i que a la zona 

que no es troba a doble altura si que es tracta d’un espai més fragmentat, la 

disposició dels espais condueixen cap a la zona en doble alçada.

A la planta superior, definida per murs longitudinals i transversals s’hi 

distingeixen dos tipus de recorregut: un de principal, que circula de forma 

transversal i permet travessar l’edifici linealment, unint d’aquesta forma la 

part davantera i posterior de la parcel•la, i una sèrie de recorreguts secundaris 

que es ramifiquen de la circulació principal i discorren perpendicularment, 

encadenant d’aquesta manera les diferents estances de l’escola. 

La circulació vertical que uneix les dues plantes es realitza a través de les 

escales, pròximes a l’entrada i essent el recorregut més utilitzat, i a través de 

la rampa, situada a l’última crugia.
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IMPLANTACIÓ Programa

Espais de funcionament de l’edifici

Espais administratius

Patis

Espais de circulació

Espais comuns

Espais d’aprenentatge i representació

El programa es divideix en quatre zones, definides per la cota on es troben i 

per l’altura resultant.

La zona de l’escola es troba a la cota superior, amb una altura d’una planta 

més la pendent de la coberta. Es defineix per una sèrie de murs longitudinals 

que tracen unes franges seguint els eixos preexistents. Enmig d’aquestes 

franges es col•loquen una sèrie de patis, que ajuden a organitzar l’espai i 

permeten la ventilació i il•luminació natural. 

El pati principal esdevé el punt central en el qual es disposen radialment els 

espais, essent contigus a ell la major part dels espais d’aprenentatge. En un 

segon radi es troben els espais de caire comú, com la biblioteca, el menjador 

i els halls d’entrada, i els espais de circulació vertical.

La nau d’assaig es situa a la cota inferior i es caracteritza  per ser un gran 

espai que ocupa dues naus al complet, on les zones es defineixen per dos 

elements importants, el forn i la xemeneia, que segreguen l’espai d’una 

manera intuïtiva.

Situada també a la cota inferior però ja amb una altura d’una planta 

i semisoterrada es troba la zona tècnica, on la major part dels espais són 

necessaris per al bon funcionament de l’edifici; la sala d’instal•lacions, el 

magatzem, els vestuaris i camerinos, ... A aquesta zona, però de cares al carrer 

es situa també el hall d’entrada de la planta baixa i els tallers d’elaboració 

d’escenografia .

Per últim, i exempt a l’edificació principal, es troba l’antic edifici d’oficines, 

del qual se’n recupera l’ús i s’utilitza per al departament administratiu de 

l’escola de circ.



e: 1/200

e: 1/500

e: 1/5000

marques
secció

e: 1/15

e: 1/350

e: 1/200

PLANTES Planta baixa

0 1 2.5 5 10

104

03

0506

07 08

1011

SUPERFÍCIE ÚTIL
01. Nau d’assaig     1 265.10 m2

 01A. Espai d’acrobàcies i malabars

 01B. Espai de les bàscules

 01C. Espai d’acrobàcies aèries

 01D. Espai del forn

 01E. Espai del llit elàstic

02. Hall d’accés     79.70 m2

03. Taller d’eleboració d’escenografia   147.20 m2

04. Vestíbul     12.00 m2

05. Zona de descans    117.60 m2

06. Vestuari 01     42.00 m2

07. Vestuari 02     42.00 m2

08. Camerinos     23.60 m2

09. Lavabo 01     28.75 m2

10. Magatzem     169.80m2

11. Sala d’instal·lacions    95.40 m2

12. Gimnàs     61.00 m2

13. Zona de càrrega/descàrrega   33.20 m2

14. Oficina d’administració 01   31.05 m2

15. Oficina d’administració 02   30.50 m2

16. Oficina d’administració 03   30.50 m2

17. Oficina d’administració 04   31.05 m2

TOTAL  2 240.45 m2
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SUPERFÍCIE ÚTIL
18. Entrada principal    55.20 m2

19. Menjador comunitari    130.75 m2

20. Biblioteca  108.25 m2

21. Sala de professors    47.15 m2

22. Consergeria    20.40 m2

23. Hall     95.90 m2

24. Escales     26.05 m2

25. Pati 01     13.90 m2

26. Lavabo 02     21.60 m2

27. Distribuidor     15.10 m2

28. Pati 02    28.00 m2

29. Espai de representació músical 01 34.35 (28.35+6.00) m2

30. Distribuidor   14.10 m2

31. Espai d’aprenentatge 01   45.65 (34.00+11.65) m2

32. Consulta del fisioterapeuta   26.95 m2

33. Espai d’interpretació   53.50 m2

34. Espai d’aprenentatge polivalent 01 88.35 (77.80+10.55) m2

35. Pati principal  118.75 m2

36. Espai d’aprenentatge polivalent 02 88.35 (77.80+10.55) m2

37. Lavabo 03  20.70 m2

38. Pati 03  14.00 m2

39. Espai d’aprenentatge 02  45.65 (34.00+11.65) m2

40. Distribuidor  14.00 m2

41. Lavabo 04  15.70 m2

42. Passadís  8.25 m2

43. Espai d’aprenentatge 03  45.65 (34.00+11.65) m2

44. Entrada posterior  62.90 m2

45. Hall  34.60 m2

46. Espai de representació músical 02 34.35 (28.35+6.00) m2

47. Espai de representació músical 03 34.35 (28.35+6.00) m2

48. Rampa  228.20 m2

TOTAL  1 590.65 m2
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AXONOMETRIA Planta primera
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AXONOMETRIA Planta coberta
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IMATGES
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Vista de la nau d’assaig des de l’espai d’acrobàcies i malabars
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Vista de la nau d’assaig des de l’espai d’acrobàcies aèries
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Vista del pati principal
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Vista de l’espai d’aprenentatge polivalent
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DEFINICIÓ CONSTRUCTIVA

DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE
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L’estratègia constructiva del projecte és conseqüent amb les característiques 

constructives de l’edificació preexistent amb la que conviu. Prenent com a 

material base la ceràmica (material del qual es troba construïda la major part 

de la fàbrica i material amb el que es treballava al seu interior) s’ha solucionat 

la intervenció amb tancaments de ceràmica armada.

Aquest sistema constructiu s’ha escollit per una banda per la lògica 

constructiva de l’edifici, el qual la seva estructura descansa sobre murs i 

pilars de ceràmica, però també per la sinceritat constructiva que presenta, 

esdevenint alhora estructura, tancament i acabat; així com per considerar-

se adequat per l’ús que se’n farà, que requereix de certa resistència i de 

prestacions acústiques. 

Els nous murs longitudinals (seguint els eixos de les encavallades 

metàl•liques) tenen un gruix igual al dels pilars de fàbrica massissa contra els 

que entreguen, de 44cm. Això permet fer una doble fulla entre la qual s’hi 

col•locarà l’aïllament en els punts on sigui necessari, de l’altra manera s’hi pot 

deixar únicament una càmera d’aire.

Degut a la gran alçada que acaben tenint aquests murs (6 metres en el punt 

més alt) s’ha optat per l’ús de la ceràmica armada, ja que obté, mitjançant la 

col•locació d’armadures horitzontals i verticals al llarg del full i de connectors 

metàl•lics que lliguen els dos murs, una major estabilitat. Per tal de facilitar 

el pas de l’armadura s’utilitza un maó especial per a armadures, de mides 

29x14x7.1cm. Els murs transversals segueixen els mateix sistema constructiu 

però en aquest cas només d’una fulla.

L’acabat d’aquests murs serà vist en una gran part de la superfície, en el 

que no s’amaguen el cantell dels dintells, sinó que passen a formar part 

de la composició de la façana. En determinats espais es col•locarà rajola 

vidriada de 20x20cm, fins a una altura de 2.72m (altura on comencen les 

encavallades). En alguns altres es realitzarà un trasdossat de fusta, subjectat 

per perfils metàl•lics.

La major part del paviment serà de formigó polit que degut a l’ús que es 

dóna a l’edifici resulta ideal, ja que presenta una bona resistència a impactes, 

i és senzill de realitzar amb una fina capa, per no sobrecarregar l’estructura. 

Els paviments exteriors, als patis i porxos, el paviment serà de plaques de 

formigó col•locades sobre morter.

Pel que fa a la coberta es manté l’estructura d’encavallades metàl•liques 

recolzades sobre els pilars ceràmics i biguetes de formigó armat autoportants. 

Es conservarà la solera de maó ceràmic ja que resulta interessant el sistema 

emprat per realitzar-la, amb una junta expansiva de guix que aconseguia 

que s’aguantessin fent pressió entre ells. Per tal d’acondicionar els espais 

es col•locaran plaques d’aïllament tèrmic sobre una capa de compressió, i 

finalment reutilitzant les teules per l’acabat.

MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
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F. FONAMENTS

F1. FONAMENTS EXISTENTS

 

 F1.1.Sabates aïllades de formigó en massa HM-15/B/20/I,

F2. FONAMENTS OBRA NOVA

 

 F2.1. Capa de grava compactada de 15cm 

 F2.2.Capa de neteja i annivellament de 10cm d’espessor de   

 formigó HL-150/9/10 de consistència plàstica i grandària   

 màxima de granulat 10mm. 

 F2.3. Sabata aïllada de formigó armat HA-25/B/20/ IIa fabricat   

 en central i abocat amb cubilot amb armadures d’acer B500S de   

 secció 90x90cm. 

 F2.4. Junta de formigonat 

 F2.5. Encofrat amb llaltes de fusta per a formigó vist. 

 F2.6. Lligat del cèrcol d’acer B-500T Ø 6a20mm.

 F2.7. Falques de recolzament de l’armadura inferior.

 F2.8. Peus de recolzament de l’armadura superior. 

S. SOLERA 

 S1. Capa de grava compactada de 15cm 

 S2.Feltre geotèxtil amb fibres de poliéster, estès sense adherir. De  

 6mm de gruix. 

 S3. Barrera de vapor de polietilè de 50 μm i 48 gm/m2, col•locada  

 sense adherir. 

 S4. Solera de formigó armat HA-25/B/20IIa, de 20 cm de gruix,  

 malla electrosoldada de #1Ø12c/15. 

 S5. Junta de dilatació de poliestirè expandit de 2 cm de gruix

EV. ESTRUCTURA VERTICAL

 

 EV1. ESTRUCTURA VERTICAL EXISTENT

  EV1.1. Mur portant existent de fàbrica de maó massis de  

  30cm i 60cm d’espessor de 14x15x7cm.

  EV1.2. Morter de calç

 EV2. ESTRUCTURA VERTICAL OBRA NOVA

  EV2.1.Mur portant obra nova de fàbrica armada de maó  

  reixeta Santiago 7R o similar de varis espessors   

  de 29x14x7,1cm.

  EV2.2.Morter de ciment CEM I, de dosificació 1:8 (2   

  N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant   

  i amb una resistència a compressió de la paret d’1 N/mm2 

  EV2.3. Armadura de tença i costelles de 10cm d’amplada  

  de AllWall Systems o similar. 

  EV2.4.Connectors metàl•lics 

  EV2.5. Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS),   

  de 100 mm de gruix, resistència tèrmica entre    

  1.786 i 1.613 m2•K/W, amb la superfície    

  llisa, fixada mecànicament sobre element estructural de   

  coberta. 

EH. ESTRUCTURA HORITZONTAL

 EH1. ESTRUCTURA HORIZONTAL EXISTENT

  EH1.1. Encavallada existent de perfils metàl•lics laminats  

  en calent d’acer S275JR, amb unions cargolades amb   

  reblons 

  EH1.2. Forjat unidireccional amb biguetes prefabricades  

  de formigó pretesat T-18 autoportanØ22cm 

  EH1.3. Volta de rajol ceràmic de mida mètrica   

  29x14x2.5cm 

  EH1.4. Reblert de sorra i runa 

 EH2. ESTRUCTURA HORIZONTAL OBRA NOVA

  EH2.1. Capa de compressió de 4cm d’espessor amb   

  malla electrosoldada d’acer B500T 15x 15 cm.

  EH2.2. Jàssera de formigó armat amb encofrat perdut de  

  biguetes de formigó autoportant.

ES. ESCALA

 ES1. Llosa de formigó armat HA-25/B/20/IIa de consistència   

 tova i grandària màxima del granulat 20mm abocat amb cubilot,   

 amb barres d’armadura d’acer corrugades B400S    

 de 25cm d’espessor.

 ES2. Junta de formigonat 

LLEGENDA CONSTRUCTIVA
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 ES3. Encofrat amb llates de fusta per a formigó vist. 

 ES4. Lligat del cèrcol d’acer B-500T Ø 6a20mm. 

 ES5. Falques de recolzament de l’armadura inferior. 

 ES6. Peus de recolzament de l’armadura superior. 

 ES7. Junta de dilatació de poliestirè expandit de 2 cm de gruix

 ES8. Peça de formigó prefabricat.

  

C. COBERTA

  

 C1.Teula àrab de ceràmica de color vermell col•locada en sec i a   

 tocs de morter en els punts vulnerables. 

 C2.Làmina asfàltica de betum elastòmer (tipus LBM), d’1m   

 d’ample  i pes mitjà de 4,0 kg/m2, de superfície no protegida, amb  

 una armadura de polièster (feltre no teixit de 160 g/m2),   

 col•locada adherida amb bufador, solapaments de 10 cm i entrega  

 dins canal d’evacuació d’aigües.

 C3.Capa de morter per a la fixació de la làmina asfàltica

 C4. Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de  

 gruix, resistència tèrmica entre 1.786 i 1.613 m2•K/W, amb la   

 superfície llisa, fixada mecànicament sobre element estructural de  

 coberta. 

 C5. Formació de pendents amb solera de rajol massís de   

 29x14x2.5cm, amb capa de formigó amb malla electrosoldada i   

 junta expansiva de guix.

 C6.Remat amb peça ceràmica. 

 C7.Formació de canal amb morter. Entrega per sota de làmina   

 impermeabilitzant de coberta.

 C8.  Canal d’alumini lacat negre Ø300mm, fixada mecànicament   

 amb proteccions de neoprè.

F. FAÇANA

 

 F1. Mur de fàbrica de maó reixeta Santiago 7R o similar vist de 15  

 d’espessor de 29x14x7,1cm.

 F2. Morter 1:2:10 amb ciment CEM II

 F3. Aïllament termo acústic amb panells d’aglomerat de suro   

 natural Aglocork de 50mm d’espessor fixades mecànicament al   

 parament vertical entre rastells de fusta amb tacs mecànics.

D. DIVISIONS INTERIORS I TRASDOSSATS

 

 D1. Tradossat de plaques de guix laminat format per estructura   

 autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa    

 d’acer galvanitzat, amb un gruix total del tradossat de 105 mm,   

 muntants cada 600 mm de 90 mm d’amplaria i canals de   

 90 mm d’amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de  

 gruix, fixada mecànicament

 D2.Revestiment de paraments verticals amb perfil de composite   

 de fusta i plàstic de 170 a 190 mm d’amplària i 13 a 18 mm   

 de gruix, col•locat sobre rastells amb fixacions mecàniques

A. ACABATS

 A1.Formigó lliscat. e= 20mm

 A2. Enrajolat de parament vertical interior amb rajola de ceràmica  

 vidriada 20x20cm, grup BIII col•locades amb adhesiu per a rajola  

 ceràmica C1 i rejuntat amb beurada.

 A3. Paviment exterior de plaques de formigó. e=25mm

 A4. Canal metàl•lica.

 A5. Paviment exterior de placa de formigó foradada.

O. OBERTURES 

 O1. Marc de fusta de finestra batent amb escopidor, goteró i   

 càmera de descompressió. 

 O2. Vidre de 3mm de gruix 

 O3. Ribet de fusta 

 O4. Ampit ceràmic realitzat amb rajola ceràmica.

 O5. Dintell de formigó armat.

 O6. Marc exterior d’alumini de finestra batent.

 O7. Lluernari d’alumini a una aigua revestit amb plaques alveolars  

 de policarbonat cel•lular ino0lor y de 6mm d’espessor.

 O8. Porta de fusta de 100mm d’espessor.

CR.  CEL RAS 

 CR1. Cel ras registrable de plaques de fibres de fusta MDF   

 revestides amb melamina, acabat llis, amb cantell rebaixat   

 de 600x600 mm i 12 mm de gruix col•locat amb estructura vista   

 d’acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de T   

 de 15 mm de base col•locats cada 1,2 m i fixats    

 al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim,  

 amb perfils secundaris col•locats formant retícula, per a una alçària  

 de cel ras de 4 m com a màxim.
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El disseny de la instal•lació d’electricitat seguirà les prescripcions del 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió REBT, les Instruccions 

tècniques (ITC-BT), les Normes UNE de referència al reglament i les 

Normes particulars de l’empresa subministradora (FECSA-ENDESA) per 

instal•lacions d’enllaç de baixa tensió (ntp-iebt).

La il•luminació de l’edifici es divideix en dos grups: la il•luminació interior 

de l’edifici i la il•luminació de l’exterior.

La il•luminació interior es realitzarà bàsicament amb lluminàries LED 

encastades en les zones on hi hagi fals sostre i estructures LED i fluorescent 

en la resta d’espais que no en disposin, així com làmpades despenjades en 

zones que interessin, com el hall d’entrada o la biblioteca. A la sala d’assaig 

es disposaran fluorescents a les encavallades, creant una il•luminació 

uniforme.

La il•luminació exterior es composarà de llums encastats a terra, emmarcant 

recorreguts i proporcionant l’enllumenat necessari.

En tot el projecte s’intenta minimitzar l’ús de la il•luminació elèctrica a 

favor de la natural, a part de les mesures passives per assegurar una correcta 

aclimatació dels espais, les obertures es tracten per tal de maximitzar la 

il•luminació horitzontal i així minimitzar el consum elèctric.



165



e: 1/200

e: 1/500

e: 1/5000

marques
secció

e: 1/15

e: 1/350

e: 1/200

INSTAL·LACIONS Enllumenat

0 1 2.5 5 10

    Planta primera

166



167



e: 1/200

e: 1/500

e: 1/5000

marques
secció

e: 1/15

e: 1/350

e: 1/200

INSTAL·LACIONS Instal·lació d’aigua i gas

0 1 2.5 5 10

    Planta baixa

168

El disseny de la instal•lació d’aigua segueix les prescripcions del CTEDB 

HS 4: Subministrament d’aigua. 

S’ha de tenir en compte la protecció contra retorns després de comptadors, 

base dels ascendents, abans de l’equipament de tractament de l’aigua, en 

tubs d’alimentació no destinats a usos domèstics i abans dels aparells de 

refrigeració o climatització.

Segons el tram de la instal•lació s’utilitzen materials diferents: en l’escomesa 

i instal•lació general de polietilè, comptadors d’acer galvanitzat, instal•lació 

particular de polietilè reticular i claus i vàlvules d’acer inoxidable.

D’altra banda, segons la Taula 2.1 del CTE HE 4, l’edifici situat a Girona 

(tipus II), ha de tenir una contribució solar mínima d’aigua calenta del 50% 

ja que supera el cabal de 20.000l/dia. 
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D’altra banda el circuit primari començarà als captadors solars i es dirigirà 

a l’acumulador solar. La instal•lació de captadors solars s’implantaran en 

la coberta de l’edifici que mitjançant l’energia captada del sol escalfaran 

l’aigua. Els captadors s’instal•laran connectats en paral•lel, amb retorn 

invertit; el recirculador proporcionarà el cabal i pressió per fer efectiva la 

circulació i vèncer les pèrdues de càrrega. 

Per a garantir el subministrament d’ACS, es recolzarà la producció d’aigua 

calenta amb un circuit secundari amb caldera de gas. 
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El disseny de la instal•lació de ventilació segueix les prescripcions del 

CTEDB HS 3: Qualitat de l’aire interior.

L’escola comptarà amb un sistema de sistema de climatització d’impulsió 

d’aire fred/calent a través d’una bomba de calor gràcies al sistema 

VRV. Aquesta opció està orientada cap a l’estalvi energètic i respon als 

requeriments de sostenibilitat que segueix el concepte de projecte.

El dispositiu connecta les unitats interiors disposades a l’interior de l’escola 

amb les exteriors disposades al magatzem d’eines (exempt a l’edifici del 

projecte) i distribueix el refrigerant a les interiors segons la seva demanda 

i funcionament, sigui de calefacció o refrigeració. D’aquesta manera es 

poden controlar, dins un mateix espai, individualment la temperatura i 

disposar de refrigeració i calefacció simultàniament, sempre que la unió 

entre les unitats exteriors i interiors es realitzi a través de tres conductes. 

La unitat exterior compressora de refrigerant és alhora condensadora quan 

les unitats interiors demanen fred o evaporadora quan generen calor. La 

seva funció és la de comprimir el refrigerant i fer-ho circular per tota la 

instal•lació, el seu funcionament depèn directament de les unitats interiors 

a les que alimenta.
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Per altra banda, la climatització de la sala d’assaig es realitzarà a partir 

dels tubs de ventilació, podent aquests impulsar aire fred a l’estiu i aire 

calent a l’hivern, a partir d’unes resistències alimentades per aigua calenta 

col•locades als difusors d’aire.
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L’edifici disposa d’un sistema de ventilació per l’aportació d’un cabal d’aire 

exterior suficient que eviti, en els diferents locals del recinte en que es 

realitzi alguna activitat, la formació d’elevades concentracions d’aire viciat 

d’acord amb el que s’estableix a l’apartat 1.4.2.2 del RITE: Categories de 

qualitat de l’aire interior en funció de l’ús dels edificis.

En funció de l’ús de cada local, la categoria de l’aire interior (IDA) que 

s’ha d’assolir pot variar. En funció de l’ús de cada local, la categoria de 

qualitat de l’aire interior (IDA) que s’ha d’assolir pot variar: IDA1, IDA2, 

IDA3, IDA4. Els que afecten el projecte són l’IDA2 (aire de bona qualitat 

- oficines, sales de lectura), IDA3 (qualitat mitjana - habitacions d’hotels, 

restaurants, cafeteries, bars) i IDA4 (de qualitat baixa - sales de màquines).

A partir d’aquesta normativa, sabent la ocupació de les estances i el cabal 

d’aire exterior per persona, es troba la ventilació necessària per les estances.

Es proposa per tant una ventilació per extracció mecànica amb conductes. 

El sistema serà per depressió, on l’aire entrarà per unes reixetes de ventilació 

i serà conduït a façana, on es troba l’extractor mecànic. La renovació d’aire 

general es fa amb el sistema d’impulsió i extracció de la instal•lació de 

climatització ja que el recuperador de calor també fa renovació d’aire. Es 

planteja una instal•lació de ventilació per la renovació d’aire dels banys. 

Aquest conjunt treballarà amb el sistema de ventilació per extracció 

mecànica de conductes. 
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El disseny de la instal•lació de sanejament segueix les prescripcions del 

CTEDB HS 5: Evacuació d’aigües. 

Es disposa un sistema de recollida d’aigües amb xarxa separativa (aigües 

pluvials - aigües usades), preveient la reutilització de part les aigües 

pluvials per a cisternes d’inodors i reg gràcies a un dipòsit de tractament i 

acumulació d’aquestes soterrat en el pati comunitari. 

El traçat es dissenya seguint recorreguts mínims en horitzontal i pendents 

que facilitin l’evacuació per gravetat. Es disposaran sistemes de ventilació 

adequats que permetin el funcionament dels sifons i l’evacuació de gasos.

Les dues xarxes no es barrejaran en cap moment, a més es preveu que en 

les situacions puntuals en què les dues canalitzacions es creuin, el circuit de 

pluvials ho farà a una cota superior a fi d’evitar possibles contaminacions 

en el cas que per una avaria es produïssin perdudes en el circuit.

La instal•lació disposarà de sifons que impedeixin el pas d’aire contingut 

en les canonades sense afectar al flux dels residus i la connexió a la xarxa es 

realitzarà a través d’una arqueta sifònica registrable. 

La dimensió dels col•lectors individuals, baixants i canonades corresponents 

als aparells sanitaris, es calcularà segons normativa.
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Per garantir la seguretat dels usuaris en cas d’incendi es compliran els 

requeriments establerts en el CTE DB SI.

L’edifici té ús docent en el qual es reconeixeran tres sectors diferenciats: 

la planta superior (part de l’escola), la planta inferior (sala d’assaig i zona 

tècnica) i les oficines d’administració. Dins els sectors diferenciem els 

següents locals de risc especial:

- Sala d’instal•lacions (risc baix)

- Taller (risc baix)

- Magatzem (risc baix)

Es compliran les següents resistències al foc:

Resistència al foc de les parets, sostres i portes que delimiten sectors 

d’incendi:

- Parets i sostres: EI 60

- Parets i sostres sota rasant: EI 120

- Portes sobre rasant: EI2 60 c5

Elements de separació de zones de risc especials integrades a l’edifici:

- Zones ocupables: sostres i parets C-s2, d0

- Zones ocupables: terres EFL

- Zones de risc especial: sostres i parets B-s1, d0

- Zones de risc especial: terres BEF-s1

Per tal de garantir l’evacuació dels ocupants, s’ha procurat que els 

recorreguts d’evacuació no sobrepassin els 50m (ja que al tenir més d’una 

sortida a l’exterior la normativa ho permet).
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