
ESCOLA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL MEDI AMBIENT
AL PARC DE LES PEDRERES DE GIRONA

Jordina Freixes Hernández





3

Treball Final de Grau
Grau en Arquitectura

Títol: Escola de Formació Professional del Medi Ambient al Parc de les Pedreres de Girona
Autor: Jordina Freixes Hernández

Tutor: Àlex Sibils

Juny 2018

Escola Politècnica Superior
Universitat de Girona





5

L’objectiu d’aquest projecte pretén recuperar 
i posar en valor els espais lliures de l’àmbit 
de la muntanya de les Pedreres molt proper 
a l’àrea urbana, que forma part intrínseca de 
la història de la ciutat i que actualment és un 
paisatge oblidat en els darreres del casc his-
tòric. D’aquesta manera efectuar una proposta 
per a la seva recuperació ambiental i millora 
paisatgística a través de la projecció d’un pro-
jecte arquitectònic i paisatgístic. 

Per realitzar-ho es procedeix a un anàlisis 
a nivell territorial per tal d’identificar per una 
banda les possibilitats que ofereix ell lloc el 
lloc i la situació inigualable en la que ens tro-

bem, així com les possibles problemàtiques 
del l’entorn i el lloc, i d’aquesta manera a 
través d’unes intencions aproximar-se a unes 
solucions optimes per a la realització del pro-
jecte arquitectònic. 

El projecte presenta un sistema de treball 
desglossat en tres escales diferents, és per 
això que el present document s’organitza en 
tres parts. La primera part engloba l’estudi te-
rritorial i paisatgístic del Parc de les Pedreres. 
La segona es focalitza en la part agrària i 
forestal del Parc de les Pedreres. La tercera 
concreta l’escala arquitectònica i les qüestions 
tècniques del projecte.
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EL TERRITORI. La història

namentals, ja que l’aparició de diferents mate-
rials per la construcció n’ha substituït l’ús. Són 
la pedrera Anglada i la pedrera Solés, situa-
des una al costat de l’altra al marge superior 
del carrer Bellavista.

La muntanya i les seves pedreres van ocupar 
un paper molt important en la construcció de 
la ciutat fins als finals del S.XIX. Al llarg del 
segle XX la ciutat s’expandeix cap als terrenys 
planers situats a l’oest de la ciutat històrica, 
que han quedat a l’abast per l’enderroc de la 
muralla, i quedant cada vegada més arraconat 
l’espai de les Pedreres. 

La situació de la muntanya de Les Pedre-
res tant propera a la ciutat, hauria comportat 
probablement una ocupació i una explotació 
agrícola intensiva de la seva falda sud-oest 
de pendent suau i ben orientada. 

La muntanya de les Pedreres juntament amb 
el veí turó de Montjuïc han estat fins el S.XIX, 
l’emplaçament dels recintes militars per a la 
defensa de la ciutat. La seva posició i mor-
fologia, va fer que al llarg de molts anys fos 
valorada per aquesta funció defensiva, creant 
al llarg de la seva carena, un paisatge de 
fortificacions, polvorins, i altres instal·lacions 
militars. 

Per contra, en la part baixa i acompanyant 
la construcció de la ciutat, la muntanya va 
aportar la pedra necessària per a construir la 
ciutat. L’espai és una gran muntanya de pedra 
que des de ben antic ha estat explotada per 
anar aixecant l’estructura de la ciutat, bastint 
els edificis i les muralles, a partir de les can-
teres de “pedra de Girona”, una roca calcària 
nummulítica d’un color gris blavós. 
Avui dia només queden dues petites pedreres 
dedicades bàsicament a usos constructius or-

L’àmbit d’estudi del Parc de les Pedreres ve 
definit en el Pla General d’Ordenació Urbana 
del municipi de Girona, i el qual està delimitat 
al nord pel Barri Vell i el barri de Torre Giro-
nella, al sud per la carretera de Sant Feliu, el 
cementiri, i el barri de Font de la Pólvora, a 
l’oest pel barri de les Pedreres i de Vista Ale-
gre, i a l’est pel camí del Calvari fins a la Font 
de la Pólvora passant pels polvorins i el límit 
del PEIN de les Gavarres. 

El barri de Les Pedreres s’explica en paral·lel 
al naixement de la ciutat de Girona, ja que 
allà on avui són les ruïnes de la Torre Giro-
nella, diuen els historiadors que va començar 
a aixecar-se la ciutat. Aquest punt estratègic 
de la muntanya, va donar pas al nucli habitat 
original que es va situar en aquestes cotes 
mes baixes de la muntanya, mentre que la 
part més elevada de la mateixa, es convertia 
en el punt de mira i de defensa estratègica.
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Imatge 1.  Girone ville forte d’Espagne, Fer, 1695
Imatge 2. Murailles antiques de Girone, Bacler d’Albe, Albert-Louis, 1824 aproximadament



EL TERRITORI. La història

moltes que estan abandonades. I l’altre activi-
tat que s’hi duu a terme és la cria de cavalls 
que es concentra en la part més elevada on 
hi ha les construccions sobre sòl públic.

El març del 2012 es va aprovar el Pla Espe-
cial del Parc de les Pedreres, que regulava 
tota aquesta zona, fent un anàlisis territorial, 
ambiental, social i urbanístic i proposant un 
parc periurbà. A l’abril del 2015 es va apro-
var provisionalment un nou Pla Especial, el 
qual proposava l’enderrocament dels habi-
tatges irregulars. Finalment a l’abril del 2017 
La Comissió territorial d’urbanisme de Giro-
na, presidida pel director general d’Ordenació 
del Territori i Urbanisme, aprova definitivament 
el Pla especial de les Pedreres, que impulsa 
l’Ajuntament de Girona (Gironès) per reorde-
nar aquest espai emblemàtic de la ciutat.  
  

litzen unes 35 unitats familiars i cap a 150 
persones vivint en terrenys públics en situació 
de precarietat.

El procés d’ocupació il·legal va anar paral·lel 
a l’abandó d’aquest indret per part de la gent 
que hi anava a passejar, que va començar a 
desfer el camí, deixant-lo sense vianants. 

Les antigues pedreres de Girona estan avui 
en dia totes abandonades, i no n’hi ha cap 
que continuï amb l’extracció de pedra. A la 
pedrera Anglada, i la pedrera Solés s’hi tre-
balla però no com a extracció de mineral, sinó 
de transformació i distribució de marbres. Per 
tant l’extracció de material de les muntanyes ja 
forma part de la història de la ciutat. 
Actualment les dues úniques activitats econò-
miques que s’hi produeixen són el cultiu 
agrari, bàsicament d’horta, que es produeix 
al llarg de les feixes; tot i que encara n’hi ha 

No obstant la seva funció militar estratègica 
per la defensa de la ciutat va comportar una 
submissió total d’aquest indret a les necessi-
tats militars, amb la destrucció repetida dels 
habitatges i masies instal·lades en el mateix. 
En els processos migratoris que van seguir 
a la reindustrialització dels anys 50, s’ocupen 
part dels terrenys públics propietat del “Minis-
terio de Defensa” per nombroses barraques 
d’autoconstrucció. A l’actual barri de Torre Gi-
ronella i a la zona de les Pedreres hi van anar 
a parar moltes famílies nouvingudes. 
A l’any 1957 hi havia 129 barraques, que van 
passar en 10 anys a 438 edificacions no re-
gulades. El fenomen va ser exponencial i en 
l’època de màxima ocupació hi vivien entre 
la zona de Torre Gironella i Alfons XII unes 
1.650 persones (Fabre, 1986). Els processos 
d’integració per part de l’Ajuntament i de les 
entitats competents, van permetre anar regu-
laritzant la situació. Actualment es comptabi-

Imatge 3.  Pedrera Pruneda, Girona, 1930; Pedres de Girona
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si bé una vista a vol d’ocell ens pot arribar a 
presentar una zona amb bones qualitats am-
bientals, una anàlisi de gra fi tanmateix ens 
descobreix un paisatge desendreçat i relati-
vament banal, amb unes comunitats naturals 
força desestructurades. 

En tot cas, la manca d’una activitat agrària o 
forestal en la major part de l’àmbit així com 
la congelació del fet urbanístic i de l’ocupació 
del sòl per a habitatges, fa que encara avui 
en dia les comunitats naturals de desenvolu-
pament espontani maldin per ocupar de nou 
els seus antics dominis, i que el potencial de 
recuperació sigui significatiu a partir d’una es-
tricta regulació dels usos, d’endreça del terri-
tori i de gestió dels hàbitats preexistents.

Carme i Vista Alegre, al Sud. 
Aquest àmbit encaixa de ple dins d’aquells 
espais que hom defineix com a periurbans, 
intersticials o de transició entre les àrees ur-
banes i els ambients agrícoles o forestals, en 
els quals el fet urbà s’hi acostuma a fer evi-
dent però a l’hora hi resisteixen encara ele-
ments més tradicionals o vinculats al sector 
primari. 

En el cas que aquí ens ocupa això es veu afa-
vorit per la proximitat d’una gran ciutat com és 
Girona i per la presència immediata de sec-
tors urbanísticament consolidats. Els conreus 
–aquí estructurats en feixes–, com en bona 
part del territori periurbà, han quedat ermats o 
bé es lliuren al cultiu de l’horta per a l’auto-
consum, mentre que els boscos s’omplen de 
deixalles i andròmines fruit de la indolència i 
del saber-se espais de futur incert. Així doncs, 

Per a iniciar l’anàlisi territorial i ambiental és 
important assumir la forma del territori com a 
principal criteri d’ordenació, i veure quins són 
els principals requeriments ambientals que 
ens permetran definir la proposta, atenent es-
pecialment als espais naturals d’interès relle-
vant, al paisatge de l’agricultura, als corredors 
ecològics, a l’ordenació dels recursos naturals 
i als usos públics, entre d’altres. 
 
L’àmbit de Parc de les Pedreres ve establert 
pel Pla Especial de la següent forma: esde-
vé l’extrem més occidental del massís de les 
Gavarres, ja en contacte aquest serral amb la 
ciutat de Girona. Es tracta d’una zona de relleu 
que abraça part dels sectors de les Pedreres, 
els Caputxins, la Torre Gironella i la Font de la 
Pólvora, i que geogràficament se situa entre la 
vall de Sant Daniel i el riu Galligants, al Nord, 
i el congost de l’Onyar, amb els barris del 

EL TERRITORI. El paisatge actual
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EL TERRITORI. El paisatge actual
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l’efecte de pantalla de la serralada Tranversal 
i pels vents també humits que circulen per la 
vall del Ter. En aquest sentit, la pluviositat se 
situa al voltant dels 800 mm anuals, amb cap 
mes de l’estiu on les precipitacions baixin per 
sota dels 40 mm.

Per a iniciar l’anàlisi territorial i ambiental és 
important assumir la forma del territori com a 
principal criteri d’ordenació, i veure quins són 
els principals requeriments ambientals que 
ens permetran definir la proposta, atenent es-
pecialment als espais naturals d’interès relle-
vant, al paisatge de l’agricultura, als corredors 
ecològics, a l’ordenació dels recursos naturals 
i als usos públics, entre d’altres. 

Des del punt de vista geològic, la zona és 
conformada al costat de llevant per argiles ro-
ges, gresos i canals de bretxes, i que més 
enllà de l’àmbit han posat nom al popular barri 
gironí de Vila-roja. Tanmateix al costat de po-
nent, hi trobem materials de l’Eocè que es co-
rresponen amb calcàries bioclàsiques grises. 
Aquestes últimes presenten en el seu tram 
superior abundants nummulits, equinoderms i 
mol·luscs, que de forma tradicional han donat 

lloc a la prou coneguda “pedra de Girona”, 
tan utilitzada amb finalitats ornamentals. 

Respecte a la topografia, aquesta és extrema-
dament variable, amb pronunciats pendents 
que clarament s’imposen a les zones planes 
gairebé inexistents. Així doncs, la cota oscil·la 
entre els prop de 75 m que trobem junt a la 
carretera de Sant Feliu –en la perllongació del 
carrer del Carme– i els 190 m del capda-
munt de la muntanya de les Pedreres. Enmig 
d’aquest paisatge tan accidentat i sinuós, les 
línies de drenatge s’estructuren arreu, malgrat 
que únicament adquireix una certa rellevància 
aquella que discorre pel fondal a llevant de la 
Font de la Pólvora i que tributa directament al 
riu Onyar. 
Pel que fa al clima, la zona s’emmarca dins la 
gran macroregió mediterrània, si bé amb una 
singular tendència humitosa i influenciat per 

EL TERRITORI. El marc Físic
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EL TERRITORI. El marc Físic
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EL TERRITORI. El medi natural

lutius i de maduresa d’aquestes formacions.
En allò que fa a la fauna, la zona es ca-
racteritza per la presència d’espècies tant de 
caràcter mediterrani com de l’element euro-
siberià, d’acord amb la seva situació biogeo-
gràfica i els condicionants climàtics locals.

nen avui en dia una major presència. 
El mosaic que en resulta, doncs, és del tot 
heterogeni, amb prats herbacis, pradells xerò-
fils, brolles calcícoles, bardisses, garrigues, 
màquies, pinedes, bosquetons d’alzines i 
pins, suredes mixtes i altres formacions ar-
brades, sempre amb un component important 
d’espècies al·lòctones que fins i tot acaben 
essent dominants en determinats sectors. 

La major part de l’àmbit és ocupat per un mo-
saic de prats xeròfils i màquies resultat de la 
colonització d’antigues feixes, amb les pinà-
cies com a elements arbrats més destacables. 
Als ambients de bardisses, brolles, garrigues 
i màquies, resultat de l’abandonament d’an-
tigues activitats agràries o de la degradació 
per raons diverses de les comunitats primigè-
nies, s’hi fan una gran varietat d’espècies com 
a conseqüència dels diferents estadis evo-

El medi natural, i molt especialment la seva 
coberta vegetal, es troba condicionat de totes 
totes, per la secular activitat humana que el 
sector ha patit, i que ha modificat un paisat-
ge que climàticament hauríem de situar dins 
el que és el domini de l’alzinar i la sureda. 
Si bé en un principi és l’activitat agrària la 
que artigà les antigues forests, més tard fou 
una intensa ocupació del sòl per habitat-
ges i tota mena d’activitats fruit de la seva 
posició periurbana qui modelà el paisat-
ge de la zona, bé que amb altres transfor-
macions prou radicals resultat de l’explota-
ció de les pedreres –les quals, a l’ensems, 
han donat nom a una gran part de l’àmbit. 

Els incendis, sempre recurrents, han aca-
bat per condicionar un mantell vegetal en 
el qual les brolles i les coníferes –en tant 
que estadis de la successió natural– hi te-

pedreres feixes verds
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EL TERRITORI. El medi natural
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EL TERRITORI. Anàlisis DAFO

Debilitats

S’observa una forta presència de brutícia en 
diferents punts de l’espai. 
Durant el processos migratoris es va produir 
una ocupació irregular de sòl públic,  a través 
de construccions amb deficiències i fora de 
la legalitat, situació que s’ha perllongat en el 
temps fins a dia d’avui. Es pensa que la su-
pressió d’aquest àmbit d’edificacions il·legals i 
barraquisme, amb el trasllat o reallotjament de 
les persones que hi habiten, serà un procés 
clau per a la recuperació d’aquest indret com 
a espai obert i la seva utilització com a Parc 
d’ús públic per a la ciutat. 

D’altra banda la topografia de l’entorn pre-
senta unes fortes pujades per accedir a molts 
dels racons i espais. Així com una manca de 
mobiliari urbà i instal·lacions de senyalització, 
manca d’enllumenat públic i informació en els 
espais verds.

Amenaces

La zona presenta un alt risc en incendis fo-
restals donat per el seguit de debilitats que 
presenta el lloc i la manca de solucions. Per 
una banda l’estat en que es troba la vegetació 
que ara hi habita, a més a més de l’elevada 
quantitat de deixalles i abocaments arreu de 
l’espai. La qual cosa comporta una degra-
dació accelerada de espais potencials i per 
tant la proliferació d’activitats. no regulades, 
així com l’expansió de construccions i edifi-
cacions irregulars dins de l’àmbit. 
A causa d’aquestes amenaces i debilitats com 
la manca d’una activitat agrària o forestal en 
la major part de l’àmbit així com la congela-
ció del fet urbanístic i de l’ocupació del sòl 
per a habitatges, fa que encara avui en dia 
les comunitats naturals de desenvolupament 
espontani maldin per ocupar de nou els seus 
antics dominis, i que el potencial de recupe-
ració sigui significatiu a partir d’una estricta 
regulació dels usos, d’endreça del territori i de 
gestió dels hàbitats preexistents.
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EL TERRITORI. Anàlisis DAFO

Fortaleses

És un espai qualificat pel planejament general 
de la ciutat com a sistema de parc ecològic 
i paisatgístic. Un espai natural i cultural molt 
proper a la ciutat, amb gran varietat s’hàbitats, 
fonts i ruïnes, que actua com a porta oberta 
a la vall de Sant Daniel i a l’espai d’interès 
natural de les Gavarres. 

Compta amb una gran presència d’un impor-
tant patrimoni històric com els polvorins, res-
tes d’antics reductes, el calvari, entre d’altres. 
Consta d’una particularitat geològica impor-
tant, ja que compta amb nombrosos aflora-
ments de roca calcària. Es podria dir que les 
condicions en les que es troba, tant físiques, 
naturals, com històriques són idònies per pro-
jectar un parc periurbà. A més a més compta 
amb una xarxa de camins fàcilment recupe-
rable per estructurar una proposta d’itinerari a 
peu, en bicicleta o a cavall.

Oportunitats

L’àmbit que conforma el Parc de les Pedreres 
és un espai amb molt de potencial, per una 
banda es tracta d’una gran peça verda ver-
tebradora la qual podria esdevenir una futura 
anella verda de la ciutat. A més, aquesta po-
dria convertir-se en un futur parc gracies a la 
seva localització tant propera a la ciutat, com 
pel seu gran bagatge històric.

Com a fet rellevant l’àmbit del Parc de les Pe-
dreres encara conserva antigues explotacions 
d’extracció de la pedra de Girona, la qual a 
dia d’avui conté un elevat valor pedagògic i 
històric. La incerta continuïtat de l’explotació 
de les dues pedreres més importants por 
portar a plantejar una situació de conveni o 
adquisició amb finalitats lúdiques i/o culturals.
D’altra banda, també s’ha de tenir en compta 
que més d’un 40% de l’espai és de titularitat 
pública, cosa que podria facilitar en un futur 
les possibles actuacions a dur-hi a terme.
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LA RECUPERACIÓ MEDIOAMBIENTAL. El patrimoni cultural

En la part alta del parc, ocupant tot el care-
ner de la muntanya, es pretén recuperà l’em-
plaçament i les restes de les grans fortifica-
cions militars. 

El projecte d’ordenació del Pla Especial de les 
Pedreres, pretén que aquest àmbit es conver-
teixi en un lloc d’estada, passeig i en un gran 
mirador sobre la ciutat i el parc de les Ga-
varres, hauria d’incorporar també les referèn-
cies a la importància de la memòria històrica 
d’aquest lloc com a turó de defensa militar de 
la ciutat, que va mantenir al llarg del segle XVII 
fins al XIX. 

Tot i que les restes físiques d’aquesta fun-
ció d’espai de defensa de la ciutat, amb un 
paisatge de fortificacions i recorreguts militars, 
han quasi desaparegut, es considera impor-
tant incorporar en els recorreguts i configura-
ció del parc, aquesta referència a la història 
militar d’aquest emplaçament, que facilita la 
comprensió del procés de formació de la ciu-
tat històrica, i la seva contribució en els es-
deveniments i moments crucials de la ciutat. 
Aquest valor pedagògic per al coneixement 
de la història de la ciutat, fan necessari incor-
porar en els recorreguts del parc, la identifica-
ció i preservació dels emplaçaments i restes 
arquitectòniques existents. 

Per l’altre banda en la part baixa del parc, la 
més propera a l’àrea urbana i ocupada per 
les antigues pedreres, es proposa la recupe-
ració d’aquest paisatge abandonat, envaït per 
l’arbrat i la vegetació espontània, entre ama-
gats i espectaculars escarpats de la pedra de 
cantera. La neteja i adequació d’aquest espai 
permetria recrear i visualitzar aquest indret i 
aquestes instal·lacions que van nodrir la pedra 
sobre la que es va bastir la ciutat antiga i les 
seves muralles. A través d’aquesta part baixa, 
es permetria també el passeig, la contempla-
ció i el repòs, apartat del brogit quotidià de 
l’àrea urbana.
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LA RECUPERACIÓ MEDIOAMBIENTAL. Els usos del sòl

Si bé en un principi va esser l’activitat agrària 
i la disposició de feixes pel conreu la que 
artigà la zona forestal, més tard una intensa 
ocupació del sòl per habitatges i tota mena 
d’activitats fruit de la seva posició periurbana 
va acabar modelant el paisatge de la zona, 
sense oblidar els incendis sempre recurrents, 
que han acabat per condicionar un mantell 
vegetal en el qual les brolles i les coníferes 
–en tant que estadis de la successió natural– 
hi tenen avui en dia una major presència. La 
major part de l’àmbit és ocupat per un mosaic 
de prats xeròfils i màquies resultat de la co-
lonització d’antigues feixes, amb les pinàcies 
com a elements arbrats més destacables. 
En tot cas, la manca d’una activitat agrària o 
forestal en la major part de l’àmbit així com 
la congelació del fet urbanístic i de l’ocupació 
del sòl per a habitatges, fa que encara avui 
en dia les comunitats naturals de desenvolu-
pament espontani maldin per ocupar de nou 
els seus antics dominis, i que el potencial de 
recuperació sigui significatiu a partir d’una es-
tricta regulació dels usos, d’endreça del terri-
tori i de gestió dels hàbitats preexistents. 

Així per una part l’objectiu serà la millora dels 
ecosistemes forestals, amb actuacions de 
manteniment i recuperació de la massa ar-
brada d’acord amb el potencial de la zona. 
Per altra part, es mantindrien aquells terrenys 
amb formacions arbustives baixes, per tal de 
deixar evolucionar de forma natural el pai-
satge existent, entre la màquia i la brolla, el 
que permetria mantenir la biodiversitat i els 
biòtops associats a aquests espais. I en tercer 
lloc, l’objectiu seria també mantenir i recuperar 
l’ús agrícola a les feixes existents, amb fruiters 
o cereals, així com facilitar la implantació de 
l’ús d’hortes en els àmbits i localitzacions més 
adients per aquesta finalitat. 

Aquestes directrius haurien de facilitar i con-
tribuir a la recuperació d’unes bones condi-
cions ambientals dels biòtops d’aquest àmbit, 
així com a la restauració i al manteniment en 
bones condicions d’aquest paisatge fortament 
antropitzat.
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Es proposa el manteniment de la propietat 
i l’activitat privada en la resta de finques. El 
manteniment d’aquesta activitat privada, ha de 
facilitar la recuperació de les activitats agríco-
les lligades a l’explotació de les finques exis-
tents, i com a mínim, a mantenir-les en les 
condicions que es considerin ambientalment 
més adequades. 

Per aquestes finques es proposa bàsicament 
mantenir i recuperar l’ús agrícola a les feixes 
existents, amb plantació de fruiters o cereals, 
així com facilitar la implantació de l’ús d’hortes 
en els àmbits i localitzacions més adients per 
aquesta finalitat.

Donada la seva gran importància ecològica, 
es marca com a objectiu principal la restaura-
ció d’aquest àmbit com a gran peça verda per 
a la ciutat, així com garantir la conservació de 
l’àrea protegida i afavorir la zona perquè actuï 
com a corredor i connector entre les peces 
verdes de la ciutat. Restauració de la zona 
garantint el control de l’activitat humana que 
s’hi realitzi, la existència d’equipaments lligats 
al funcionament i al manteniment de la zona 
restaurada i la revegetació forestal i agrària. 
 
D’acord amb la finalitat de recuperar i restau-
rar aquest àmbit que ha patit l’abandó de la 
seva explotació agrícola i forestal, l’ocupació 
indiscriminada i la degradació de les seves 
condicions ambientals, es planteja determi-
nar un projecte arquitectònic i paisatgístic que 
abasti les soluciones per a poder-ho dur a 
terme.  

El territori actual permetria, a través de la 
transformació de les comunitats naturals pre-
existents, dur a terme certes unitats de paisat-
ge, com per exemple les feixes agrícoles, es-
devenint un  paisatge esglaonat tot aprofitant 
els pendents, estructurat a partir de parets de 
pedra seca o també amb marges nus fixats 
per tanques vegetals. Les diferents terrasses 
es lliuraran al cultiu de l’horta, l’olivera o els 
arbres fruiters, si bé també es poden mantenir 
com a espais diàfans amb finalitats de lleure.
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El Pla Especial estableix les condicions per a 
les plantacions d’arbrat, les tales, neteges, no-
ves plantacions, etc.,determinant les especies 
més idònies en cada lloc, per facilitar la bio-
diversitat i el manteniment dels ecosistemes 
en cada cas. Es proposa la millora dels eco-
sistemes forestals, amb actuacions de man-
teniment i recuperació de la massa arbrada 
d’acord amb el potencial de la zona. Es pro-
posa també mantenir i recuperar l’ús agrícola 
a les feixes existents, amb fruiters o cereals, 
així com facilitar la implantació de l’ús d’hortes 
en els àmbits i localitzacions més adients per 
aquesta finalitat.
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ESPAIS FORESTALS 

Comprèn aquells terrenys que el Pla Especial 
atorga una destinació forestal d’acord amb la 
legislació sectorial, i amb unes determinacions 
específiques adreçades a la conservació i 
la millora dels ecosistemes forestals propis 
d’aquest àmbit.

 
Bosc de Font de la Pólvora 
Manteniment de la cobertura arbòria sens 
perjudici de les clarianes existents. 
Es preveu el bosc mixt de suros (Quercus 
suber) i alzines (Quercus ilex), bé que amb 
presència d’altres espècies autòctones com 
el roure martinenc (Quercus humilis), l’om 
(Ulmus minor) i el freixe de fulla petita (Fra-
xinus angustifolia). L’olivera (Olea europaea) 
i el lledoner (Celtis australis) també hi seran 
admesos. Pel que fa als pins, s’eliminaran els 
exemplars de pi blanc (Pinus halepensis) i 
pi pinastre (Pinus pinaster), mentre que el pi 
pinyer (Pinus pinea) s’hi mantindrà sempre hi 
quan es tracti d’exemplars de 10 m o més 
d’altura. 

Bosc de la muntanya de les Pedreres 
Recuperació i manteniment de la massa ar-
brada. També es preveu l’enderroc de totes 
les edificacions i la naturalització de l’àmbit. 
Es preveu el bosc mixt de suros (Quercus 
suber) i alzines (Quercus ilex), bé que amb 
presència d’altres espècies autòctones com 
el roure martinenc (Quercus humilis), l’om 
(Ulmus minor) i el freixe de fulla petita (Fra-
xinus angustifolia). L’olivera (Olea europaea) 
i el lledoner (Celtis australis) també hi seran 
admesos. Pel que fa als pins, s’eliminaran els 
exemplars de pi blanc (Pinus halepensis) i 
pi pinastre (Pinus pinaster), mentre que el pi 
pinyer (Pinus pinea) s’hi mantindrà sempre hi 
quan es tracti d’exemplars de 10 m o més 
d’altura.

ESAIS DE GARRIGA 

Comprèn aquells terrenys amb formacions ar-
bustives baixes, que el Pla Especial valora per 
la seva contribució a la biodiversitat. El pla 
els atorga una destinació forestal, ja que la 
garriga tendeix a evolucionar cap a boscos 
o màquies. 
 
 
Garriga dels Merlets 
Terrenys on el Pla preveu la maduració i con-
solidació de la garriga.
Garriga poc o molt esclarissada formada per 
el garric (Quercus coccifera), el llentiscle (Pis-
tacia lentiscus), l’aladern (Rhamnus alaternus), 
la lleteresa (Euphorbia characias), el matapoll 
(Daphne gnidium), l’argelaga (Genista scor-
pius), l’esparraguera boscana (Asparagus 
acutifolius), la roja (Rubia peregrina), l’arítjol 
(Smilax aspera), el roser (Rosa sp.), l’espina-
vessa (Paliurus spina-christi) o el llistó (Bra-
chypodium retusum), entre altres espècies. 
L’estrat arbori hi ha de ser més aviat escàs. 

Garriga del Calvari 
Deixar evolucionar de forma natural el pai-
satge existent, entre la màquia i la brolla, així 
com netejar l’àmbit de construccions i restituir 
l’estat natural del terreny. 
Formada per l’estepa negra (Cistus monspe-
liensis), l’argelaga (Genista scorpius), l’aladern 
de fulla estreta (Phillyrea angustifolia) i d’algun 
exemplar de marfull (Viburnum tinus). 

Garriga dels Caputxins 
Permetre l’evolució de la garriga, netejant 
l’àmbit de construccions, vialitat sense ús i 
bosquetons de pi blanc (Pinus halepensis). 
Formada per l’estepa negra (Cistus monspe-
liensis), l’argelaga (Genista scorpius), l’ala-
dern de fulla estreta (Phillyrea angustifolia) i 
d’algun exemplar de marfull (Viburnum tinus). 
Serà especialment valorat la presència d’algun 
exemplar de suro (Quercus suber) i d’alzina 
(Quercus ilex). 

ESPAIS DE FEIXES
 
Comprèn aquells terrenys agraris que el Pla 
Especial preveu per activitats agrícoles, bàsi-
cament centrada en els cultius d’arbres fruiters 
i d’horta. 

 

Feixes de la Torre Gironella 
Mantenir i potenciar l’ús d’hortes a totes les 
feixes.
Feixes de la Torre Gironella Els elements ar-
brats seran exclusivament els fruiters, a més 
del lledoner (Celtis australis) i el freixe (Fra-
xinus angustifolia).

Feixes dels Caputxins 
Potenciar l’ús agrícola a totes les feixes, amb 
fruiters o cereals.
S’admetran tots els fruiters, el freixe (Fraxinus 
angustifolia), l’alzina (Quercus ilex), el suro 
(Quercus suber), el roure martinenc (Quercus 
humilis), l’om (Ulmus minor) i el lledoner (Cel-
tis australis). El xiprer (Cupressus sempervi-
rens) només s’hi acceptarà si apareix vinculat 
a algun habitatge. 
 
Feixes de Vistalegre 
Potenciar l’ús agrícola a totes les feixes, amb 
fruiters o cereals.
S’admetran tots els fruiters, el freixe (Fraxinus 
angustifolia), l’alzina (Quercus ilex), el suro 
(Quercus suber), el roure martinenc (Quer-
cus humilis), l’om (Ulmus minor) i el lledoner 
(Celtis australis). 
 
Feixes de les Creus 
Mantenir l’actual activitat agrícola, cultiu de 
l’olivera.
L’olivera (Olea europaea) per al cultiu, i alzina 
(Quercus ilex) per a la vorada amb el sota-
bosc propi.
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L’ESCOLA. L’activitat

seves zones forestals, com agrícoles. De ma-
nera que s’establiria un procés simbiòtic entre 
el Parc i l’Escola de Formació Professional, ja 
que entre la relació d’aquests dos organismes 
els dos en resultarien beneficiats. Els estu-
diants del propi centre serien els encarregats 
del manteniment del Parc de les Pedreres, i 
aquest oferiria als estudiants un extens àmbit 
per el seu aprenentatge dins del ventall de 
besants del medi ambient. 

En quan als criteris d’intervenció es prioritzen 
els sistemes de caràcter senzills, propis per 
l’espai en el que ens trobem, ja que l’espai 
així ho demana. L’espai ja gaudeix d’un propi 
projecte que ha anat arrelant a través del en-
torn, topografia, camins.. de manera que en-
tenem que ja es disposa d’un projecte a la mà 
i que per tant el que cal és endreçar.

D’altra banda en quan a la seva localització, 
es decanta per localitzar-lo en la zona oest 
de l’àmbit del Parc de les Pedreres, ja que 
en aquest espai hi trobem extremadament a 
prop el campus universitari del Barri Vell i per 
altra banda en aquest zona també hi trobem 
una gran extensió de feixes agrícoles. A més 
a més es pensa que podria resultar un dels 
llocs amb més oportunitats per esdevenir la 
futura porta del Parc de les Pedreres.

Es per això que el present projecte proposa 
la creació d’una Escola de Formació Profes-
sional en el Medi Ambient, la qual en primer 
lloc, oferiria una porta d’entrada al Parc de 
les Pedreres, i alhora aquest nou equipament 
estaria connectat amb altres equipaments de 
caràcter educatiu. En segon lloc, oferiria una 
solució optima als possibles alts costos del 
manteniment continuat de la zona, tant en les 

La proposta té en compte les necessitats ur-
banístiques de la ciutat actual, i probablement 
la capacitat o les prioritats dels costos de la 
seva adquisició, transformació i manteniment 
dins els els espais lliures de la ciutat. Partint 
d’aquestes premisses, la proposta busca un 
equilibri entre disposar d’un gran parc urbà 
per el gaudí públic, i el manteniment de la 
propietat i l’activitat lligada a les finques rurals 
existents, que és el que demana el lloc. 

Tots aquests factors han estat uns dels con-
dicionants essencials a l’hora de definir l’ús 
principal del projecte. Així doncs la cerca per 
donar solució tant al manteniment continuat 
de la conservació agrícola, forestal i paisat-
gística del Parc, com la cerca d’una solució 
òptima en quan al cost econòmic, ens decan-
ta per la realització d’un equipament educatiu 
relacionat amb el medi ambient.
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De la mateixa manera que succeeix dins l’àm-
bit del Parc de les Pedreres, a gran escala, en 
que s’observa que aquest s’estructura a través 
de tres capes principals com són: la topo-
grafia, les esplanades i els camins. Es pretén 
a través d’aquesta mateixa morfologia establir 
les directrius principals per tal de estructurar la 
projecció del projecte. 

De manera que es pretén distribuir l’escola 
de la mateixa manera que es traça el territori. 
Aprofitant-nos per una banda de la topografia 
sinuosa, la qual ens permetrà establir diferents 
nivells per establir el programa, i d’altra banda, 
dels accidents plans, les esplanades, per po-
der-hi localitzar les majors parts construïdes. 
Es pretén que la topografia de l’entorn ajudi a 
l’organització de la projecció del projecte, tant 
en les seves parts construïdes com en les no 
construïdes, els espais buits, els quals revelin 
la pròpia identitat del lloc.

D’alguna manera es vol que aquestes parts 
buides, juntament amb la distribució disgre-
gada dels volums, actuïn com una figura de 
àgora-jardí. Un lloc de reunió entre el col·lec-
tiu d’estudiants i l’equip docent, així com un 
espai de reunió per a futurs visitants del Parc 
de les Pedreres. Es per això que els volums 
del programa, a més a més de tenir present 
la topografia de l’indret, s’han col·locat així, 
emfatitzant la figura de àgora, esdevenint un 
lloc de plaça i de reunió. 
D’altra banda, en el context del present pro-
jecte no s’entén el concepte àgora per si sol, 
sinó com a àgora-jardí, entenen el concepte 
jardí que si li adhereix com a part de fer par-
ticipe a la plaça a l’espai natural en el que es 
troba, per tal de recuperar la natura llunyana 
o idealitzada, sense renunciar a la ciutat ni a 
l’àgora.

El solar es caracteritza per una gran comple-
xitat. Un dels fets que marca la identitat del 
lloc es la presència de dos antigues pedreres, 

una situada a la part baixa del terreny, i l’altre 
situada a unes cotes més altes confrontant 
amb una petita ruïna. La pedrera de la zona 
més baixa estableix un diàleg directa amb la 
ciutat, recordant els seus orígens com a ele-
ment fonamental de les construccions de la 
ciutat de Girona. 

La morfologia d’un terreny accidentat ha ori-
ginat una topografia amb forts desnivells però 
també la presència de vàries terrasses natu-
rals amb vistes privilegiades de tota la ciutat. 
Es troben també molt proper aquesta zona 
concreta terrasses naturals que han esde-
vingut feixes de cultiu que ens recorden les 
activitats més lligades a l’entorn natural i vin-
culades amb medi rural. A nés a més, el pas 
del temps, el flux de la gent i les escorrenties 
han marcat una sèrie de camins naturals que 
estructuren i organitzen el lloc. 

De manera que fent una relectura de l’entorn 
observem com aquest convida a centra-nos 
a moltes zones però diferenciades, per tant i 
per tal d’aprofitar-nos de totes les oportunitats 
que ens dona la zona ens proposa una cons-
trucció disgregada, entrellaçada amb la topo-
grafia, aprofitar-se dels ses accidents naturals 
i d’aquesta manera establir un diàleg prudent 
i coherent amb el lloc, per tal de reafirmar el 
que ja existeix.

Per realitzar-ho, una eina fonamental consis-
tirà en l’estudi dels camins existents, els quals 
s’han originat a través del pas del temps, del 
venir i el tornant de la gent i escorrentia de 
les aigües. El projecte opte per organitzar-se 
al voltant d’aquests recorreguts i per tant or-
ganitzant-se al voltant d’un recorregut prin-
cipal, però en d’altres de secundaris, ja que 
és els que ens explica com s’ha viscut fins a 
dia d’avui el lloc, oferint una gran varietat de 
recorreguts per poder gaudir-lo i conèixer-lo.   
De manera que de la concepció del projecte 
en resulten tres capes principals, de mateixa 

manera que succeeix amb el seu entorn. Per 
una banda l’edifici, conformat a través de la 
seva disgregació a través del diàleg i la com-
prensió del territori, de manera que les dife-
rents peces van vorejant els perímetre ja con-
feccionat pel propi entorn. La segona capa 
esdevé a través del lligat de la disgregació 
de les peces, el recorregut, el que dona in-
tegritat al conjunt. Per últim l’espai buit, l’espai 
preexistent, el qual es pretén reactivar a tra-
vés de l’arquitectura i a l’arquitectura a través 
d’aquest, i el qual acabarà de donarà la co-
hesió al projecte.
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les idees romàntiques sobre la naturalesa va 
comportar alternatives tan complexes com 
estranyes que aspiraban, de nou, a recuperar 
la natura llunyana o idealizada, sense renun-
ciar a la ciutat ni menys encara a l’ideologia 
de l’àgora.

L’alternativa als desplaçaments en un o al-
tre sentit consisteix en les metamorfosis, en 
les transmutacions entre l’àgora i el jardí. Una 
ágora tancada no és àgora; un jardí obert no 
és jardí.

El jardí oriental es contraposa culturalment a 
l’àgora grega: el primer és espai per a l’es-
barjo privat; el segon, mitjà per a l’intercanvi 
social.

La modernitat es va servir la natura d’una ma-
nera eclèctica. Si per Wright, el natural seguia 
posseint un sentit orgánicol, per a Le Corbu-
sier la natura s’entenia com una utopia rous-
soniana: el continu pintoresc capaç de suplir 
l’espai malalt de la ciutat industrial i de mediar 
entre l’home i la seva aspiració als «plaers 
essencials ».

El moviment cíclic de l’àgora al jardí adquireix 
en el Barroc una nova dimensió: la natura 
s’hibrida amb l’artifici; el jardí adopta el model 
d’un traçat urbà.

La naturalesa, sintetitzada i reduïda, perd en 
alguns jardins contemporanis seva condició 
«verda»: la composició de figures del jardí 
antic (arbres, parterres, prats) se substitueix 
pel joc de peces i fragments que dialoguen 
inspirant-se en els teixits de l’urbs moderna

si, a la imatge dels perses o els babilonios, 
aspiraven a tornar a la seva condició perduda 
de «veges antropomorfes», que diría Ortega 
. La natura, el jardí, estava ja usant com un 
arma contra el espai de l’àgora.

La reacció antiurbana adquireix un sentit mo-
dern en el jardí paisatgista precoç, nascut a 
Anglaterra a principis del segle xviii. Els pri-
mers jardins paisatgístics van ser parcs no 
molt grans organitzats en viles de recreació a 
les vores del Támesis.

Davant la idea de paisatge romàntic del jar-
dí, aquests primers experiments paisatgistes 
són encara bastant francesos, mantenint-se 
de manera estricta al model programàtic 
convencional inspirat en l’antiguitat clàssica, 
però proposen un nou mode de presentació, 
una disposició que, davant la visió estàtica i 
panòptica pròpia del jardí barroc, implica un 
recorregut dinàmic i seqüenciat a la manera 
pictòrica.

Però el que és rellevant és el paper que juga 
la natura en aquest context, suplantant-se a 
l’espai i desposant-lo de les seves funcions 
habituals. D’aquesta manera, si a la ciutat és 
l’espai públic el que uneix i dóna sentit als 
recorreguts, en el jardí paisatgista és la natu-
ralesa qui assumeix aquests papers.
Lluny d’atenuar-se amb l’objectiu del projecte 
romàntic, la indemnització de la natura enfront 
de la ciutat es fa més forta quant més indus-
trial tornen les capitals d’Europa o Amèrica 
del Nord. A finals del segle xix, la paraula 
«naturalesa» ja és, sense més, sinònim de 
«utopia».

En aquest cas, l’alternativa a l’urbanisme no és 
la naturalesa generica, sinó un producte hibri-
dat, a mig camí entre la ciutat i el camp. Ob-
viamente, va ser a Anglaterra -quan la tradició 
jardinera i filo- sofica tan bé es va avançar 
amb aquest gènere de propostes- on va sor-
gir la idea de combinar d’una manera prag-
màtica les avantatges de l’àgora i del jardí.
L’actualització avantguardista de moltes de 

Per posar en antecedents el que s’entén en 
el present projecte com a concepte de àgo-
ra-jardí es faran diverses referencies a parau-
les de Eduardo Prieto en el llibre La arquitec-
tura de la ciudad global:

«Àgora», en grec, és una paraula que expli-
ca tant la «re-unió» dels homes per trocar o 
vendre coses com la de «plaça» pública en si 
mateixa, és a dir, aquell lloc on també poden 
intercanviar idees.

L’àgora és l’espai on la raó de ser consisteix 
precisament a estar buit, en fer un espai en el 
tapís massiu dels llocs privats de la ciutat per 
obrir-se a la llibertat concurrència dels homes 
com homes. Un buit ple de sentit, per tant.
Els espais humans són així fragments trans-
mesos del camp i les ágres neixen de la lluita 
violenta dels homes per desvincular-se de la 
natura, oponiéndonos als jardins o «paradís».
L’àgora és l’espai on la raó de ser consisteix 
precisament a estar buit, en fer un espai en el 
tapís massiu dels llocs privats de la ciutat per 
obrir-se a la llibertat concurrència dels homes 
com homes. Un buit ple de sentit, per tant.

La idea de jardí és, potser, més antiga que la 
de ciutat, però la paraula que fem servir avui 
per referir-nos a ella és molt més moderna, ja 
que «jardí» ve del francès antic jart, propia-
ment «hort» que, a la seva vegada, procede 
del fràncico gard, terme que significa «cer-
cado, seto». El jardí, per oposició a l’àgora, 
l’obert, és aquell que es cerca i es protegeix 
del que es diu “lo cerrado”.

Sabem que aquest nou gènere d’arquitectura 
que és la jardineria serà fortuït, que s’entendrà 
cada vegada amb major protagonisme en les 
construccions de les civilitzacions de l’àgora, 
primer en les viles i en les cases privades, 
després en els palaus, dins de les ciutats o 
fora d’elles, fins arribar al cas del Versalles de 
Luis XIV.

A la fi del segle xvi, semblava que les civilitza-
cions de l’àgora volien tornar a la natura, com 
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Imatge 3.  Plan de Versailles, Jean Delagrive, 1746
Imatge 4. Parc de caça o jardí, ilustració persa del segle XVI 

Imatge 5. Parque de la Villette, OMA, 1983
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D’altra banda, també es pot descompondre 
en tres zones principals:

Zona administrativa/pública
L’administració, la botiga, la biblioteca, l’aulari, 
la sala d’actes i els despatxos dels professors. 
Aquest sector de peces es col·loca en les 
cotes més baixes del sector. 

Zona docència teòrica
Les aules i aules d’informàtica. Aquestes pe-
ces es distribueixen entre les cotes mitges i 
superiors, en dos nivells diferents i emmarcant 
entre elles un espai buits, en els qual s’orga-
nitzarà part de la vida de l’edifici.

Zona docència pràctica
Els laboratoris, el taller de mecànica i els 
vestuaris, peces vinculades directament a les 
feixes agràries i a les zones forestals.

En quan el programa, aquest es descompon 
en sis tipus de peces principals: 

Peces administratives
La secretaria i la botiga. Aquestes peces es 
situaran en les cotes més baixes del sector i 
seran les més properes a l’entrada des del 
carrer principal.

Peces pública
La biblioteca, l’aulari i la sala d’actes. Aques-
tes peces es situaran a cotes baixes i mitja-
nes, respecte el punt més baix. La sala d’ac-
tes quedarà a una cota més alta, ja que s’ha 
aprofitant la topografia ascendent de l’entorn 
per la pendent que requeria aquesta peça.  

Peces despatxos
Es disposaran dos despatxos en la zona ad-
ministrativa, i la resta directament en la peça 
dedicada al personal docent, així com una 
sala per professors.

Peces educatives
Les aules, les aules d’informàtica, l’hivernacle, 
els laboratoris i el taller de mecànica. Aques-
tes peces es distribuiran entre les cotes més 
altes del conjunt. En quan als laboratoris i el 
taller de mecànica, aquestes peces es des-
vincularan del nucli central del conjunt, ja que 
aquestes es volen vincular a l’espai que ser-
veixen, a les feixes preexistents del lloc.

Peces humides
Consten dos tipus de peces humides en el 
projecte, per una banda els vestuaris, vincu-
lats a les feixes, i d’altra banda els lavabos.

Peces magatzem
Diferents peces repartides per l’entorn, vin-
culades principalment a l’espai de les feixes 
preexistents. 
 

Com ja s’ha introduït, el conjunt edificat es pot 
desglossar en tres capes principals. En primer 
lloc allò construït, a través de diferents peces 
disgregades que componen l’edifici. En segon 
lloc les circulacions que relliguen els volums 
disgregats i donen una integritat completa al 
sistema. I en tercer lloc allò no construït, els 
espais buits, els residents autòctons i origina-
ris de l’entorn, els quals atribueixen la cohesió 
final al conjunt. S’ha conformat el programa de 
tal manera que s’ha volgut que queda peça 
s’apropiés del seu espai més immediat. Per 
fer-ho s’han utilitzat eines com espais porxat, 
espais que fan de mediació entre l’espai inte-
rior i l’exterior. D’altra banda, la pròpia dispo-
sició de les peces també ha resultat una eina 
per apropiar-nos del propi entorn, de manera 
que s’han originat espais buits que ens rea-
firmen en lloc i ofereixen nous espais de vida 
al programa. La combinació d’aquestes tres 
capes donen lloc a un edifici dinàmic però 
assentat en el que ja preexistia en el lloc. 

La projecció dels programa com ja s’ha co-
mentat s’ha realitzat a través de peces, con-
cretament amb dos tipus de peça, per una 
banda les gran format, les qual contenen el 
programa principal de cada peça i per altra 
banda, les peces de petit format, les quals 
donen servei a les peces grosses. Aquestes 
peces d’escala reduïda responen al programa 
de lavabos i magatzems, distribuint-se, de la 
mateixa manera que les peces grosses, dis-
gregades per l’entorn i sempre vinculades al 
programa que serveixen.  
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davant del programa més estàtic, que queda 
dosat al mur, realitzant una serie de porxos 
en cada un dels volums i per tant establint 
una seqüencia de galeries. Al llarg d’aques-
tes galeries s’establirà un sistema de fusteries 
balconeres realitzades amb fusta, de manera 
que quan faci bon temps, aquestes fusteries 
podran obrir-se completament i donant pas 
des del nucli interior a l’entorn exterior, apro-
ximant-se a aquest de manera gairebé directa 
i utilitzant l’espai de les galeries com a espai 
de mediació entre l’espai interior i l’exterior. 
S’escollirà una fusta de color clar per realitzar 
totes les fusteries del conjunt, una fusta que 
també respondrà al pas del temps i incorpo-
rarà la seva pròpia petjada en l’edifici.

Els sostres es realitzaran a través de forjat 
unidireccionals de semi biguetes i cassetons 
plans, amb acabat vist des de la seva cara 
interior, en la majoria de peces, en aquelles 
peces on s’hi troba el principal programa de 
l’equipament. D’altra banda, en les peces més 
petites, les peces servidores, com lavabos, 
magatzem, locals tècnics o els passos els 
sostres es realitzaran a través de llosa de for-
migó, també deixada vista. 

L’acabat de les cobertes serà enjardinat, en 
primer lloc perquè respon al factor ecològic 
al qual vol contribuir l’escola, i d’altra banda, 
es un tupis de coberta que ofereix molt tipus 
d’avantatges, així com un augment de la vida 
útil, una reducció dels costos energètics, mi-
llora de l’eficiència energètica, reducció de les 
emissions de CO2, control del drenatge i de 
escorrentia, i una integració paisatgística en 
l’entorn.

En quan els paviments, aquest també es rea-
litzaran amb formigó vist, utilitzant la tècnica 
del formigó lliscat, en tots els paviment inte-
riors, en quan a l’exterior s’utilitzarà la tècnica 
del formigó però entrelliga amb àrids i pedres 
del lloc, per tal de que resulti un paviment 
més adequat i diferenciat per l’ús a l’exterior. 
D’altra banda, en quan als camins existents, 
es pretén reafirmar-los a través de la realitza-

Els principals materials presents en el conjunt 
seràn la pedra, el formigó i la fusta. Es plan-
teja l’ús dels materials sense revestir ni pintar, 
perquè se’n pugui apreciar la materialitat ori-
ginaria en tot moment. 

Com a conseqüència de la utilització dels 
materials en brut, el temps alhora s’incorpora 
com un nou material, ja que cap dels utilitzat 
són aliens al pas del temps. De la mateixa 
manera que el Parc de les Pedreres ha patit 
un transformació al llarg dels anys, a partir 
d’aquest moment es vol fer també participa a 
l’arquitectura d’aquest canvi d’estat. 

El projecte es pensa en tot moment amb una 
disposició coherent a través de parets de 
càrrega i murs de contenció en els llocs ne-
cessaris i ja que la pedra és un dels elements 
que recorre tot l’àmbit del Parc de les Pedre-
res i és la gran font de l’entorn en el que ens 
localitzem i ha estat des dels inicis de la ciutat 
un dels principals materials per a la cons-
trucció, es pensa en la posada en marxa de 
nou d’aquest material per a la construcció del 
nou edifici, de manera que els principals murs 
dels diferents volum es realitzaran a través de 
la pedra extreta de les canteres i del propi 
substrat. Es pensa en la construcció d’aquest 
mur de càrrega a través de la reutilització de 
la pedra, barrejant-les amb àrids propis del 
solar junt amb dosificacions de calç i ciment. 
En aquesta base de morter tradicional si afe-
geix petites partícules aïllants de vidre reciclat 
insuflat. En comptes d’apilar, el mur s’encofra 
i es va pujant amb una tècnica mixta entre 
la tapia i el mur ciclópic. Les capes exteriors 
que donen a l’exterior es repiquen fins a fer 
aflorar la pedra, mentre que les cares interior 
es deixen amb l’acabat propi del mur encofrat.

Tant el formigó de les parets de càrrega in-
teriors, com el dels murs de contenció es 
deixarà amb l’acabat propi de l’encofrat, un 
acabat aspre, és resistent i perdurable. Els 
usuaris faran un ús agressiu de l’edifici, i 
aquest respon a aquest ús de forma directa.
Les relacions longitudinals es solucionen per 

ció d’un paviment a través de pedres del lloc, 
amb una separació suficient perquè hi pugui 
créixer la vegetació entre les juntes.

En quan al cos de l’hivernacle, aquesta se-
ria la única peça que es diferenciaria de la 
resta, per la utilització d’un sistema construc-
tiu diferent, realitzat a través d’una pell bio-
climàtica de baix cost, construïda a partir de 
sistemes industrialitzats d’hivernacle agrícola 
que, obrint-se i tancant-se automàticament, 
regulen la captació solar i la ventilació, acon-
seguint millorar la temperatura interior de ma-
nera totalment natural.
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mur de ciclòpic acabat repicat

paviment exterior encadenat entre la pedra i la vegetació

Construcció del mur ciclòpic

paviment interioir formigó lliscat pell bioclimàtica amb mètodes preindustrialitzats

mur de ciclòpic acabat encofrat de fusta fusta de pi
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de vidre reciclat insuflat que permetrien, junta-
ment amb el gruix generós de la fulla principal 
d’entre 0,50 i 0,60 metres, un aïllament òptim 
de l’interior. 

En quan a la fonamentació, ja que ens loca-
litzem en un solar en que la capa immediata 
és de pedra, no es preveu que hi hagi d’haver 
cap problema per la sustentació del progra-
ma, és per això que es proposa una fona-
mentació a través de bigues de fonamentació 
al llarg dels murs de càrrega, i al llarg dels 
pilars que sostenen els espais porxats. D’altra 
banda, es proposa la utilització de soleres de 
formigó per resoldre totes les peces del con-
junt, a excepció de l’aulari, el qual el paviment 
es resolt a través d’un forjat sanitari, per tal de 
salvar un desnivell en la zona on es situa.

L’estructura de l’edifici és clara i respon als 
materials emprats. Tots els volums segueixen 
les mateixes directrius de construcció. Es con-
formen en un primer moment per una caixa, 
construïda a través de parets de càrrega a 
través de la pedra autòctona i formigó (en 
algun cas amb mitjançant murs de formigó 
armats per la contenció de les terres, si la 
topografia ho demana). 

El conjunt consta de dos tipus de forjats prin-
cipalment, en primer lloc els forjats unidirec-
cionals de semi-biguetes i cassetons plants 
de 22+5, amb un intereix de 65 cm, els quals 
resolen les peces que contenen el el pro-
grama essencial de l’equipament. Les llums 
entre pòrtics es troben entre els 5,00 i els 
6,50 metres. 

En segon lloc, trobem els forjat resolt a través 
de llossa massissa de formigó armat, localit-
zats en les peces que serveixen al programa 
principal, és a dir, en els espais servidors, els 
quals serien principalment les zones humides 
(lavabos) i magatzems. D’altra banda, també 
s’ha optat per la utilització de la llossa massis-
sa en trams de recorreguts, per tal de diferen-
ciar-se de les peces del programa. 

Les façanes longitudinals, de totes les peces, 
són obertes a l’exterior, aquestes són  cons-
truïdes a través de pilars, de mateixa dimensió 
i mateix ritme, amb un intereix entre 1,60 i 
2,00 depenen del cada volum i la seva di-
mensió. Aquest pilars emmarquen un seguit 
d’obertures que agafen tota l’alçada lliure, de 
paviment a sostre, per obtenir un espai diàfan 
entre l’interior i l’exterior. La façana de fus-
teries precedeix a l’espai porxat, espai que 
actua com espai de mediació entre l’ambient 
interior i l’exterior. Aquestes directrius es re-
peteixen en les diferents peces del projecte. 
Com ja s’ha comentat prèviament es pensa en 
la construcció del mur de càrrega a través de 
la reutilització de la pedra, barrejant-les amb 
àrids propis del lloc junt amb dosificacions 
de calç i ciment. En aquesta base de morter 
tradicional si afegirien petites partícules aïllants 
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L’ESCOLA. Secció 2
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L’ESCOLA. Detalls secció 2
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L’ESCOLA. Secció 4

0

1/100

1 5 m



131

0

1/100

1 5 m



L’ESCOLA. Detalls secció 4
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L’ESCOLA. Secció 5
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L’ESCOLA. Llegenda constructiva

34  Làmina impermeable PVC flexible e=1,2 mm

35  Làmina de retenció e=5 mm

36  Làmina de drenatge de polietilè recicla

37  Làmina filtrant d=100gr/m2 i permeabilitat  

     80lm2

38  Terra vegetal

39  Xapa d’acer galvanitzat e = 1,5 mm per remat  

     de tancament de façana

40  Extradossat de plaques de guix laminat +  

     aïllament de llana de roca e = 50 mm

41  Capa de rajola ceràmica 

42  Paret de rajol callat 

43  Paret de totxana e = 9 cm

44  Super-rajol ceràmic 500x200x40 cm

45  Acabat de microciment

46  Armat prefabricat en gelosia d’acer galvanitzat  

     per murs

47  Acabat de formigó remolinat amb helicòpter  

     en pols de quars i epoxi 

48  Tub de drenatge circular perforat de polietilè  

     d’alta densitat diàmetre 160 mm

49  Emplenat de terra compactada

50  Graves per drenatge 

51  Làmina drenant nodular de polietilè d’alta  

     densitat

52  Làmina drenant nodular de polietilè d’alta  

     densitat amb geotèxtil anti-arrels

53  Acabat encofrat de fusta

54  Formació d’escala de formigó armat

55  Formació d’escala tipus grada de formigó  

     armat

56  Cartel·la d’acer galvanitzat per suport de  

     muntant

57  Muntant d’acer galvanitzat amb forats per  

     fixació a cartel·les i platines soldades  

     perforades per recepció de travessers i eix  

     de motorització 

58  Travesser d’acer galvanitzat 

59  Estructura de suport amb tubs U d’acer

60  Xapa exterior per remat

1    Terra compacta

2    Subase de graves e = 20 cm

3    Biga de fonamentació

4    Formigó de neteja e=10cm

5    Mur de contenció de formigó armat e=50cm

6    Sabata correguda de mur de contenció

7    Làmina impermeabilitzant EPDM 

8    Làmina de polietilè

9    Aïllament de poliestirè extrudit e=8 cm

10  Solerà de formigó amb malla electrosoldada          

     e=20 cm

11  Junta elàstica de polietilè expandit e=8 mm

12  Segellat de junta amb massilla de poliuretà

13  Vorera realitzada amb pedra del lloc

14  Llosa de formigó acabat amb àrids del lloc  

     e=15-20 cm

15  Geotèxtil de feltre de polipropilè/polietilè

16  Graves per drenatge

17  Mur de formigó ciclòpic e=40/50cm

18  Pedra extreta de les pedreres del lloc

19  Repicat manual

20  Morter aïllant de calç amb granulats de vidre  

     reciclat Poraver e=4 cm

21  Estucat arrebossat de morter de calç, brancal           

     de portes i finestres

22  Fusteria exterior de fusta de pi

23  Siliconat amb massilla de poliuretà  

24  Forjat unidireccional de semiviguetes i               

     cassetons plans de 22+5

25  Forjat unidireccional de semiviguetes i 

     cassetons plans de 25+5

26  Forjat de llosa massissa e=20 cm

27  Forjat de llosa massissa e=30 cm

28  Barrera de vapor

29  Aïllament de poliestirè extrudit XPS e=5 cm  

     de superfície acanalada

30  Cartró e=5mm

31  Aïllament XPS e=12cm superfície llisa

32  Làmina separadora tèxtil 

33  Formació de pendents formigó cel·lular e=7cm 

61  Aïllament XPS

62  Xapa interior plegada d’acer galvanitzat de  

     remat de coberta

63  Finestra lateral abatible de cremallera amb  

     policarbonat grecat de 1 mm d’espessor 

64  Finestra lateral abatible de cremallera amb  

     protecció solar formada per planxa perforada  

     d’alumini mini-onada

65  Eix de transmissió d’obertura de finestres

66  Paviment exterior de formigó

67  Remat goteró de xapa plegada d’acer              

     galvanitzat 

68  Malla enrotllable de polietilè tricapa          

     transparent amb motor 

69  Corretja d’acer galvanitzat per fixació de  

     frontissa de finestra

70  Placa d’encoratge, platina d’acer per recepció  

     de corretja 

71  Tub estructural d’acer galvanitzat

72  Placa de policarbonat grecat

73  Remat goteró

74  Biga de formació de coberta soldada a  

     l’estructura

75  Canal interior de xapa 

76  Tancament de formigó armat e = 30 cm

77  Biga de coronació de formigó armat

78  Barana de formigó armat e = 15 cm

79  Mur de contenció de terres de formigó armat  

     e=30cm

80  Voladís de formigó armat e=25cm

81  Paviment de formigó acabat amb helicòpter  

     en pols de quars i epoxi

82  Forjat sanitari unidireccional de biguetes  

     semi-resistents i cassetó pla 22+5

83  Bloc de formigó de 400x200x200 mm

84  Mur de bloc de formigó armat de         

     400x200x200mm

85  Mur de pedra existent
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L’ESCOLA. Les instal·lacions. Aigua freda i calenta
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L’ESCOLA. Les instal·lacions. Sanejament
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L’ESCOLA. Les instal·lacions. Calefacció i Climatització per aire
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L’ESCOLA. Les instal·lacions. Electricitat
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El present projecte tracta de traçar un inici en 
quan al Pla Especial del Parc de les Pedreres 
de Girona, per tal de que aquest esdevingui 
finalment un parc periurbà de la ciutat. Degut 
a les grans dimensions i complexitat tant del 
lloc com del pla, es planteja donar resposta a 
algunes de les problemàtiques que represen-
taria executar-ho. És per això que s’escull per 
una banda un projecte que actuí com a punt 
de partida, revaloritzant-ne la zona a través 
del desenvolupament d’una activitat, i per altra 
banda oferir una possible solució al gran cost 
que suposaria la recuperació i manteniment 
continuat del parc.

La construcció disgregada i estratificada, 
adaptada a la topografia, així com l’ús de 
materials autòctons del lloc, pretén dotar de 
significat al paisatge i a l’entorn, emfatitzant 
el medi natural mitjançant l’arquitectura. Així 
com a través de l’activitat escollida: l’aprenen-
tatge de feines per la recuperació del medi 
ambient. A través del manteniment de l’espai 
forestal, com la revitalització de conreus en 
l’espai de les feixes, pretén recuperar i posar 
en valor els espais lliures i fer ressorgir de 
l’oblit un àmbit que formar part de la història 
de la ciutat.
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