
 

 

 

VISITA A LES TERRES DE GIRONA 

Ens plau convocar-vos a la propera activitat de l’AADIPA, prevista per al dissabte 6 de juliol de 2019 i 
organitzada per la Mariona Genís i la Judit Taberna, directores del proper XLIIè Curset, “Patrimoni 
arquitectònic educatiu” i l’Anna Albó, vocal de l’AADIPA de Girona. Complementant el Curset d’enguany, us 
proposem una visita a les Terres Gironines 
El programa previst és el següent: 

 

9:00 Punt de trobada: Entrada escola Montjuic. Localització google maps 
https://goo.gl/maps/6mBcrQ8JboRtKkqB8 

 

 

 

 

 

 

 

Ceip Montjuic-antiga escola Ignasi Iglesias 
Autor: Ricard Giralt Casadesús 
Any: 1930-32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adreça: pujada de Montjuic s/n 

Visita al centre acompanyats per la historiadora Rosa Gil, arxivista de la Fundació Masó que ha realitzat 
estudis sobre l’arquitectura de Ricard Giralt. 

“L’any 1930 l’Ajuntament de Girona encarregà a l’arquitecte Ricard Giralt Casadesús el projecte d’un 
parc-bosc que organitzés el sector sud de la muntanya de Montjuïc. Dins d’aquest projecte es construí 
l’escola, amb el mobiliari dissenyat expressament per a ella. Seguia el model pedagògic d’escola activa 
de la Generalitat Republicana: “escola corredor funcionalista”, amb bona orientació, ben ventilada i 
immersa dins la ciutat. L’ampliació duta a terme el 1968 desfigurà parcialment el projecte inicial.”  

10:00 Desplaçament fins a Sant Gregori 

https://goo.gl/maps/6mBcrQ8JboRtKkqB8


 

 

10:30 
Ceip Agustí Guifré a Sant Gregori 
Autor: Rafael Masó 
Any: 1909 
Adreça: plaça del poble s/n. Sant Gregori 

Visita al centre acompanyats per la historiadora Rosa Gil, arxivista de la Fundació Masó que ha realitzat 
estudis sobre l’edifici. 

Les actuals escoles de Sant Gregori són fruit de les diverses ampliacions que ha sofert l'edifici projectat per 
Masó l'any 1909 i construït a partir de 1917. Cal destacar el cos afegit en els anys 70, el pavelló construït en 
diverses etapes a finals dels anys vuitanta, i una darrera ampliació del 2003. 
 
El projecte de Masó constava de dos pavellons (l'escola de nens i la de nenes) units per l'edifici de l'Ajuntament 
que mai es va arribar a construir. L'edifici s'ha conservat amb greus alteracions, a partir especialment de la 
reforma feta l'any 1967. Aquesta primera modificació va proporcionar a l'escola dues aules més, que servirien 
per descongestionar l'elevadíssima matrícula que en aquella època tenien les dues escoles unitàries, però 
alhora va significar un desvirtuament important de l'obra de Rafel Masó. L'estructura d'arcs de les classes 
grans va desaparèixer sota un cel ras, i es varen fer també canvis en la façana i obertures. 
 

11:30 Desplaçament fins a les Planes d’Hostoles 

12:30 
Ceip Sant Cristòfol a les Planes d’Hostoles 
Autor: Joan Roca Pinet 
Any: 1911-1918 
Adreça: Avinguda Narcís Arnau, 58  

 Visita al centre acompanyats per la historiadora Rosa Gil, arxivista de la Fundació Masó que ha realitzat 
estudis sobre l’edifici i per Joan Tarrús, arquitecte que en va fer la intervenció als anys 80. 

 L’arquitecte gironí Joan Roca i Pinet va dissenyar aquesta escola entre el 1911 i el 1912, tot i que les obres no 
van poder començar fins al 1916. L’edifici, inaugurat la tardor del 1918, era d’una sola planta, presidit per un 
cos central i una ala a cada costat en que originàriament estudiaven les nenes i els nens, separats. 
Com la major part dels projectes de Roca i Pinet, a l’escola de les Planes s’hi nota la influència del modernisme, 
en especial de Domènech i Montaner. Al llarg del temps s’hi han fet diverses reformes que han permès ampliar 
la capacitat del centre. L’última important va tenir lloc a principis de la dècada dels vuitanta, firmada pels 
arquitectes Bosch, Tarrús i Vives. 

13:30 Desplaçament fins a Olot 

14:00 Dinar al restaurant la Quinta Justa Passeig Barcelona, 7, 17800 Olot 



 

 

16:30 
Ceip Malagrida 
Autor: Josep Goday 
Any: 1932 
Adreça: Circumval·lació Corts Catalanes, 30, 17800 Olot, Girona 

Visita al centre acompanyats per l’Arcadi Pla, que realitzà intervencións a l’escola en la dècada dels 80. 

A començaments del segle XX, a Olot convivien el Modernisme i el Noucentisme. Aquest darrer, amb les 
seves diferents corrents i contradiccions i una d'aquestes corrents tindrà la seva puntual aplicació a la 
capital de la Garrotxa. L'ala més típica i normativa - noucentista per antonomàsia- es trobà representada 
pel Grup Escolar Malagrida -de l'arquitecte Goday- i la Biblioteca Popular de la Mancomunitat -de Lluís 
Planas-, inaugurada el 1918 i avui dia desapareguda. Una altra, s'entroncà amb l'arquitectura europea 
del moment i fou representada per l'arquitecte Rafael Masó. Hi havia un tercer grup que accentuà els 
aspectes eclèctics, historicistes i, fins i tot, acadèmics. 

L’escola, d'estructura simètrica, té dues plantes a on predominen les finestres. L'edifici té un cos central 
més alt que els altres, la teulada del qual és perpendicular a les altres -que són horitzontals- a dues 
aigües i coronat per pinacles de ceràmica. A la part davantera hi ha dues parts situades als extrems i que 
sobresurten més que la façana. Disposa de baixos i pis superior. Les obertures es troben repartides per 
les façanes seguint un marcat racionalisme encara que disposa d'alguns elements de decoració de 
tradició barroca. 

17:30 Desplaçament fins a l’escola d’Art d’Olot 

18:00 
Escola d’Art d’Olot 
Autor: - 
Any: 1783 
Adreça: Carrer Pare Antoni Soler, 1 

Visita al centre acompanyats per Lluís Bayona, arquitecte de la Diputació de Girona 
 

L’Escola d'Art fou fundada el 15 de juliol de 1783, durant el regnat de Carles III, pel Bisbe Tomàs de Lorenzana, 
com "Publica Escuela de Dibuxo". En els seus anys d’història cal destacar l’any 1891 com a "Escola menor de 
Belles Arts" depenent de la Diputació de Girona i l’etapa de 1934 a 1938 com a "Escola Superior de Paisatge" 
depenent de la Generalitat de Catalunya. 

El curs 1986-87 s’inicia l’ensenyament oficial d’arts aplicades i oficis artístics segons el Pla de 1963, com escola 
municipal, depenent de l’Ajuntament d’Olot. Aquest fet comporta: una ampliació de l’horari lectiu, una 
necessitat major d’espais i recursos materials i econòmics, una procedència més àmplia de l’alumnat, per ser 
l’única escola amb estudis oficials d’Art a la demarcació de Girona, i un professorat amb determinats 
requeriments acadèmics. 

 
El cost de la visita és de 30€ per als membres de l’AADIPA i de 33€ per a la resta d’assistents. D’acord amb 
l’article 20.Ú.14º.d de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, aquesta factura 
estarà exempta d’IVA.  
El preu inclou:  
 Visites guiades i documentació (en format PDF).     
 Dinar  
El dinar serà al restaurant La Quinta Justa (Passeig Barcelona, 7 - 17800 Olot). A qui no vulgui el dinar inclòs, se li 
descomptarà de l’import de la jornada. 
Per a participar, cal formalitzar la inscripció abans de les dotze del migdia del divendres 5 de juliol de 2019, a 
través de la pàgina web de l'AADIPA. És indispensable omplir un formulari per a cadascun dels inscrits amb el 
nom complet, el correu electrònic i un telèfon mòbil de contacte.  
Per a resoldre qualsevol dubte o qüestió en relació a la visita, podeu contactar amb l’Àlex Grávalos, secretari 
tècnic de l’agrupació, a través del correu aadipa@coac.net o al telèfon 647 97 07 13. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Teulada_(construcci%C3%B3)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pinacle
https://ca.wikipedia.org/wiki/Racionalisme_arquitect%C3%B2nic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Barroc_arquitect%C3%B2nic
mailto:aadipa@coac.net

