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1. Introducció
El projecte d’auto-construcció del CEIP El Gegant del Rec de Salt, neix a iniciativa de l’Associació
de Mares i Pares de l’escola, com a resposta a la precarietat de les instal·lacions actuals en
mòduls i la necessitat urgent d’un edifici definitiu i de qualitat.
Dos anys i mig després que la dotació econòmica de la construcció del nou centre fos aprovada
pel Govern de la Generalitat, i davant la inacció per part de l’administració pública des del
Departament d’Ensenyament, l’Associació de Mares i Pares més enllà de la reivindicació del nou
equipament, proposa implicar-se directament en la gestió de l’obra per la via de l’auto-construcció.
El projecte d’auto-construcció de l’escola parteix de la consideració que la construcció d’edificis
públics com són els equipaments escolar, són responsabilitat i competència de l’administració
pública però proposa la gestió compartida de l’obra incorporant criteris de:

-

Sostenibilitat ecològica i ambiental per la via de la bioconstrucció
Participació de la comunitat educativa: corresponsabilitat
Rendibilitat i eficiència econòmica
Inserció sociolaboral de persones desocupades de l’escola i del municipi
Vinculació amb l’entorn: innovació i transferència

El projecte pot ser un motor social per a Salt, generant xarxa i relacions entre l'estructura
associativa, educativa i administrativa. Pot ser cabdal per generar vincle i arrelament, per
compartir i possibilitar un marc de pràctiques i experiències comunes al voltant de la millora del
municipi.

El projecte parteix d’una comprensió d'allò públic, com allò de tothom, allò comú. Aquesta
consideració legitima el fet de voler participar de la gestió dels recursos públics destinats a la
construcció del centre educatiu amb els criteris exposats. La proposta d’auto-construcció de
l’escola en base a un projecte arquitectònic basat en la bioconstrucció i en l’ocupació de persones
aturades del territori, en el context actual de crisi econòmica i de disminució de la despesa pública,
aporta solucions i ofereix unan nova manera d'entendre la política social, la democràcia i la gestió
d'allò públic.
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L’escola el Gegant del Rec i l’AMPA
“Caldria situar la reflexió entorn del binomi escol-entorn en un context
ampli. L’anàlisi del paper de l’escola no es pot deslligar del debat més
ampli sobre el sentit de l’educació en un món en transformació. I el debat
del que és l’entorn per a l’escola tampoc no es pot fer sense considerar
els grans canvis que observem i patim pel que fa a les condicions de
producció, vida, convivència social i familiar”
Joan Subirats, IGOP.

El CEIP Gegant del Rec és una escola pública de Salt que va néixer a Salt el curs 2004/2005.
Actualment disposa de dues línies fins a quart curs de primària, i una línia per a cinquè i sisè, amb
un total de 385 alumnes.

L'AMPA del Gegant del Rec va néixer el curs 2006/2007, agrupant els pares i mares de l'escola en
la tasca de millorar l'escolarització dels fills i promoure la participació de les famílies a les activitats
de la comunitat educativa, col·laborant activament amb l’equip educatiu en la realització de
diversos projectes. L’AMPA, està associada a la Federació d'Associacions de mares i pares
d'alumnes de Catalunya (FAPAC) i adherides a la Coordinadora d'AMPAS de Salt, entitat que
aglutina les AMPA dels centres públics de Salt.

El Gegant del Rec es troba en un extrem del municipi, a tocar de la zona esportiva municipal
(piscina coberta i descoberta, pavelló esportiu, pistes de bàsquet i futbol, etc.). En tractar-se d'una
escola sense edifici propi, en barracons, habitualment fa ús de les instal·lacions del menjador i de
la pista de bàsquet exterior del CEIP El Pla, situat al costat.

Salt és zona única d'escolarització, una mesura de l'Ajuntament per intentar rectificar la forta
segregació escolar del municipi. La dimensió del poble fa possible desplaçar-se a peu d'un extrem
a l'altre. De fet, A Salt, del total de 8 escoles de titularitat pública, 5 dels centres tenen uns
percentatges d'alumnes d'origen immigrat al voltant del 90%. En el cas de l’escola El Gegant del
Rec (juntament amb les escoles Les Arrels i Deveses) el percentatge és el reflex de la realitat
saltenca, d’un 60% aproximat, amb famílies originàries de 19 països.
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L’entorn: El context de Salt
Salt és un municipi de la comarca del Gironès que forma part de l'àrea urbana de la ciutat de
Girona. El seu terme municipal ocupa 6.41 km2 i s'estén per la riba dreta del riu Ter, dins el pla de
Girona.

Retalls d’història
Salt va viure un procés d'expansió urbana amb la instal·lació, a mitjan segle XIX, de tres fàbriques
tèxtils al barri de Sant Antoni, avui conegut com el Veïnat. En el període de la Segona República i
la Guerra Civil, la població es va consolidar com a nucli antifeixista, i experimentà una fase
activista notable. L'anarcosindicalisme i els nous corrents lliurepensadors es van consolidar en la
vida social de Salt, de la qual cosa es van derivar accions repressives el 1939.

Al 1975, Salt fou agregat al municipi de Girona. Aquest fet va desencadenar una lluita veïnal molt
intensa fins al 1983, any en el qual va recuperar la seva independència.

Demografia i territori
Salt ha crescut exponencialment al llarg del segle XX, triplicant la població, i esdevenint el municipi
més densament poblat de les comarques gironines; 4.576 persones per km2, enfront dels 2.472
habitants per km2 de Girona1. Les causes han anat des de la prosperitat de la indústria tèxtil,
passant per la millora de la xarxa de comunicacions, fins a la saturació urbanística del municipi veí
de Girona. De poc més de 7.000 el 1960 s'arriba als 11.477 el 1970, resultat la immigració
majoritàriament andalusa. A l'inici del segle XXI, la població saltenca arriba a les 30.389 persones i
és formada per un mosaic de nacionalitats, entre les quals destaquen els col·lectius marroquí
(4.852 veïns), gambià (1.780) i llatinoamericà.

Els processos històrics i el mecanisme de preus del sòl i l'habitatge posiciona segregadament les
poblacions a l'interior de Salt, configurant una morfologia urbana interna de diferenciació social
entre barris. Així, trobem el Barri Vell, de carrers estrets i unirideccionals propis de l'antic poble,
petites places, així com les cases i masos més antics. Actualment és el barri on habita bona part
de la població més assentada. El Veïnat, segon nucli de població més antic després del Barri Vell,
és el conjunt de cases més proper a Girona que acollia població treballadora de la fàbrica tèxtil del
municipi (Coma-Cros). La resta d'espai urbà ha anat creixent al voltant d'aquests nuclis a mode
d'eixample amb edificis verticals fruit de l'època franquista, configurant la part més cèntrica i més

1

Segons dades de dades de l'IDESCAT i el Padró Continu de l’INE, 2011.
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densament poblada de Salt. És l’anoment Barri Centre que, dissenyat per a l'acollida de la
població migrada dels anys 60 i 70 procedent d'Andalusia, Castella i Extremadura, ha estat
recentment el barri de concentració de les persones arribades fruit de les migracions dels darrers
20 anys.

Aspectes socioeconòmics
Pel que fa a la relació entre l'ocupació i atur actual, la realitat de Salt està fortament vinculada als
cicles macroeconòmics i als efectes de la crisi de sectors com la construcció, els mateixos
elements que poden explicar l'arribada de població treballadora al municipi durant els anys 2000.
El 2011, la mitjana anual d'atur al municipi era de 3.612 persones, xifra que suposa una taxa
absoluta d'atur del 17,2% mentre que la mitjana catalana de l'any era de l'11,7%. De fet, entre el
2008 i el 2009 es produeix l'increment de l'atur més important mai registrat, amb prop d'un 40%
més en un any.

Pel que fa a les característiques de l'atur el 2011, el 55% era població d'origen estranger i
procedents majoritàriament dels sectors de serveis i de la construcció. És un atur que es composa
de 1.290 persones sense estudis primaris,2. Es tracta doncs d'un perfil de població aturada poc
qualificada que ha estat treballant en ocupacions de poca qualificació.

La renda familiar disponible bruta de Salt de l'any 2008 per habitant, era molt inferior a la mitjana
catalana, més encara respecte a l'entorn comarcal, cosa que li confereix una situació d'especial
desigualtat respecte l'entorn territorial més immediat3.

2

Segons dades i categories de l’Observatori d’Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya.

(2011)

3

La Renda Familiar disponible per habitant (Índex Catalunya=100) a Salt era de 72,00 i al

Gironès del 104,7. Segons dades de l’Idescat.
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2. EL PROJECTE D’AUTO-CONSTRUCCIÓ DE L’ESCOLA EL GEGANT DEL
REC
Els Antecedents
1. L’any 2004 es va crear a Salt una nova escola pública, que més tard s’anomenaria El Gegant
del Rec.

2. Aquesta escola s’ubica entre l’edifici que havia d’acollir la tercera escola bressol municipal i una
sèrie de barracons (mòduls prefabricats). Concretament la part d’infantil, la sala de professors i
altres espais comuns ocupen l’edifici de l’escola bressol. I tot primària, la biblioteca i l’aula de
música ocupa actualment 6 mòduls prefabricats.

3. Des de l’any 2009, els terrenys per construir la nova escola estan cedits a la Generalitat i s’han
fet les modificacions del planejament urbanístic per tal de poder-la construir. Concretament els
terrenys estan situats entre l’escola actual i la nova seu de la policia de Salt. La parcel.la és d’uns
7.000 m2.

4. El govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar una important dotació econòmica per
construir nous centres escolars el mes de novembre de l’any 2010, entre aquests centres, amb
una dotació prevista de 5.147.247 € per la nova escola El Gegant del Rec.

Situació al curs 2012/13
5. Actualment l’ajuntament no necessita disposar de l’edifici que ocupa el cicle infantil per crear-hi
la tercera escola bressol municipal.

6. La part del mòduls prefabricats (primària), fins l’any passat no disposava de cap ombra, ni el pati
ni les aules. Fet que feia pràcticament impossible el seu ús en els dies de calor. La primavera
passada, amb la col·laboració de l’AMPA, l’escola i l’Ajuntament es varen plantar alguns arbres.

7. Els barracons actuals aviat seran insuficients, pel que serà necessari instal·lar-ne de nous, i per
tant anar augmentant la despesa per instal·lacions provisionals.
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8. No s'aconsegueixen temperatures de confort ni a l'estiu ni a l'hivern. Aquest fet afecta en
l’atenció i el rendiment de l’alumnat i evidencia la insalubritat de realitzar classes en barracons.

9. L’escola no disposa de gimnàs, (s’utilitza el pavelló municipal), ni menjador (s’utilitza el de
l’escola del Pla), ni sala d’actes o polivalent.

10. El pati d'esbarjo de l'escola s'ha quedat petit i no es suficient per tot l'alumnat de primària.

11. L’actual situació de crisis i estalvi públic fa impensable que es faci l’escola prevista en poc
temps.

12. Molts pares i mares de l’escola estan actualment a l’atur.
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Algunes imatges de l'escola actual:
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Descripció del projecte d’auto-construcció
El projecte d’auto-construcció consta de dos grans eixos:

1 Auto / projecte social-participatiu Es proposa l’opció d’auto-construir part de l’escola a través
de la contractació de mares i pares a l’atur de manera que, a part de participar en la construcció de
l’edifici, es desenvolupa un projecte d’integració sociolaboral de persones aturades. Al mateix
temps, es possibilita la participació en tot el que es refereix a la contrucció de l'escola al comjunt
de la comunitat educativa.

2 Construcció / projecte arquitectònic Les necessitats energètiques d’una escola (i, per tant,
despesa econòmica), tant en la seva construcció com en el seu manteniment, són molt importants.
La concepció i la construcció de l’escola es farà des del punt de vista de la Bioconstrucció, és a dir,
utilitzant materials propers, ecològics i saludables, fent edificis especialment eficients, utilitzant
energies renovables, .... Amb això s’aconsegueix un baix cost de manteniment i unes instal·lacions
molt saludables per la població escolar.

Objectius

-

Disposar, a mitjà termini, d’una nova escola que s’adapti a les necessitats de la

-

comunitat educativa amb criteris de bioconstrucció.
Conscienciar i afavorir la participació dels diferents agents de la comunitat educativa.
Desenvolupar un projecte innovador que pugui ser referent i que suposi trasferir

-

coneixements a la comunitat educativa i a l’entorn local.
Vincular experts i estudiants de la Universitat de Girona i d’universitats d’arreu, així

-

com d’institucions especialitzades.
Afavorir la projecció internacional de la proposta, les institucions implicades i la vila de

-

Salt.
Crear un fort i constructiu vincle entre equip educatiu, alumnes, mares i pares i

-

l’escola.
Incidir positivament en la realitat socioeconòmica de Salt i en la millora dels seus

-

equipaments educatius.
Desenvolupar una experiència pilot en la gestió ciutadana de la obra pública.
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Institucions implicades

•
•
•
•

Associació de Mares i Pares del Gegant del Rec
CEIP Gegant del Rec – Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Salt
Departament d’Arquitectura i Enginyeria de la Edificació – Grups de Recerca CATS

•
•

(Construction Advanced Technologies And Sostenibility). Universitat de Girona
Universitat de Girona- Vicerectorat de Cooperació
Xarxa Autoconstructor Ecoarquitectura

Pendent:

•

Institut de Govern i Polítiques Públiques IGOP- UAB

Proposta organitzativa i de gestió
El projecte es desenvoluparia des d’un Patronat o

Junta gestora mancomunada per l'AMPA,

Consell Escolar, Ajuntament, Generalitat i des d’una Junta Executiva formada per un Consorci de
les Entitats col·laboradores amb un grup de tècnics que abordarien des del projecte i la direcció
tècnica fins a la gestió dels equips de treball de la pròpia obra.

L'equip tècnic es composaria tant de professionals de l'àmbit de l'aquitectura i la bioconstrucció
com de professionals de l'àmbit social i de la dinamització comunitària.
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Eixos del projecte
1 Auto / projecte social-participatiu
Participació en la definició del projecte arquitectònic
Es tracta de desenvolupar un projecte pedagògic i educatiu a llarg termini que s'incorporaria al
Projecte Educatiu de Centre com a “construcció d'una nova escola”. A través de diferents
metodologies i tècniques participatives, al llarg del procés de disseny i contrucció de l'equipament,
s'anirien organitzant diferents Tallers, Jornades, Sessions de treball, on els mateixos alumnes,
equip educatiu i famílies podrien aportar les seves idees, necessitats, inquietuds i desitjos per la
nova escola.

Aquest procés participatiu, estaria assessorat i dinamitzat per l'equip tècnic del projecte i per tal de
vincular el procés de participació al de la direcció de les obres i incorporant les propostes sempre
que fossin viables en relació al projecte de construcció.

Es preveu que dins el projecte de construcció hi hauria d'haver espais previstos per a per la
realització amb les pròpies mans (alumnes, mares, pares i mestres) de parts de la construcció real,
cosa que aportaria un gran respecte vers l'edifici de l'escola.

Projecte inserció laboral
Per a la construcció efectiva de l'edifici, és imprescindible la contractació de mà d'obra en
condicions de dignitat i seguretat, per la qual cosa es proposa que el projecte incorpori la creació
de llocs de treball adreçats a persones en situació d'atur, ja siguin pares i mares de l'escola com
ciutadans de Salt.

Al mateix temps, el fet que es tracta d'un projecte de biocontrucció, pot possibilitar el
desenvolupament de programes de formació i treball al voltant de les energies alternatives, la
construcció bioclimàtica, la recuperació i reciclatge de materials, etc... àrees de coneixement i
especialització tècnica i laboral molt innovadores. Es tracta així d'un projecte de desenvolupament
local que pot incentivar certa activitat econòmica i formativa.

12

PROJECTE D’AUTO-CONSTRUCCIÓ DEL CEIP EL GEGANT DEL REC - SALT

Per a la contractació de les persones aturades es podria comptar amb els programes previstos des
de les polítiques actives d'ocupació de la Generalitat de Catalunya, finançades en bona part des
del Fons Social Europeu, que per tant, poden suposar la despesa subvencionada de la mà d'obra.
Aquests projectes es podrien dura a terme en col·laboració amb l’Ajuntament de Salt (Espai
Municipal d'Ocupació) que podria actuar com a entitat sol·licitant, juntament amb el Patronat
gestor, que podria actual com a entitat contractant.

Alguns dels programes i convocatòries previstos per Pla de Desenvolupament de les Polítiques
Actives d'Ocupació de Catalunya (PDPA) 2012-2013, als quals es podria concórrer si es renoven
en el futur, són:

-

Subvencions

destinades

a

Programes

de

suport

al desenvolupament

local

(Ordre

EMO/349/2012)

- Ajuts al Projecte “Treball als barris”; destinat a donar suport als territoris amb majors necessitats
de reequilibri territorial i social (Ordre EMO/337/2012).
El projecte Treball als Barris, incorpora a més diferents programes específics com són, entre
d'altres:
1. Programes mitxos de formació i treball:
- Cases d'oficis, dirigides a la formació i contractació de joves menors 25 anys. En el cas
de Salt, entre els anys 2008-2010 ja va existir l'Escola Taller i el curs 2010-2011 la Casa
d'Oficis, projectes que possibiliten la qualificació professional i la millora de la
ocupabilitat dels joves.
- Tallers d'ocupació: dirigits a la formació i contractació de persones de 25 anys o més.
2. Dispositius d'inserció laboral per a col·lectius amb dificultats especials
3. Programa d'experienciació laboral: anteriorment anomenat Plans d'Ocupació, que
consisteix en la contractació laboral de persones treballadores en situació d'atur per a la
realització d'obres i serveis d'interès general i social de caràcter temporal.

- Programa de subvencions a la contractació de persones en situació d'atur de llarga durada
(Ordre EMO/313/2012)
Aquest programa ja es desenvolupa actualment a Salt.

13

PROJECTE D’AUTO-CONSTRUCCIÓ DEL CEIP EL GEGANT DEL REC - SALT

- Subvencions per a Projectes innovadors i experimentals confinançades pel Fons Social Europeu
(Ordre EMO/312/2012)

- Subvencions per a la realització del Programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil
a Catalunya “Joves per l'ocupació” (Ordre EMO/293/2012).
Aquest programa ja es desenvolupa actualment a Salt.

En la major part d'aquestes subvencions, les despeses salarials derivades de la contractació de
les persones en situació d'atur, estan subvencionades total o parcialment.

Participació voluntària
A banda de l'opció de la contractació de persones en situació d'atur, el projecte d'autoconstrucció
de l'escola contempla també la possibilitat de la participació en determinades tasques de
voluntariat divers compost principalment per familiars i els alumnes del propi centre.

Al mateix temps, la participació de la Facultat d'Arquitectura de la Universitat de Girona, obre la
possibilitat a la participació d'alumnes universitaris en pràctiques, des de CFGS, o en contractes
en formació.

Així mateix, es contempla també la possibilitat de fer workshops específics amb universitaris i amb
voluntariat internacional d’intercanvi.

2 Construcció / projecte arquitectònic
La construcció de l'edifici es desenvoluparia per fases, per tal d’esponjar la despesa i per posar en
servei parts de la nova escola a mida que es vagin finalitzant. L’ordre i les prioritats de les fases es
faria d’acord amb l’equip docent de l’escola.

La part d’educació infantil continuarà ocupant l’edifici de l’escola bressol. Per tant, la part de la
nova construcció destinada a infantil serà, i si és necessari quan s’hi arribi, l’última fase prevista.
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El desenvolupament per fases
Serà bàsic el treball gradual i per fases per anar consolidant i donant garanties i experiències dels
diferents processos i mecanismes de treball, gestió i finançament.

S’ha concebut, una primera fase, amb mòduls prefabricats de fusta i acabats exteriors minerals i
vegetals per aconseguir l’entorn més naturalitzat. Aquesta fase inicial està formada per espais
hexagonals d’uns 60m² construïts cadascú assentats sobre pilots, evitant el moviments de terres.

Aquest conjunt d’espais constitueix el nucli central de l’escola, des de el qual anirà creixent i obrintse l’escola en la següents fases constructives.

Extracte del projecte final de carrera sobre l'escola del Gegant del Rec d'en Pau Ristol, estudiant d'arquitectura de la UdG
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La solució de la construcció es basa en un edifici bioclimàtic-bioconstructiu, respectuós amb
l’entorn natural i exemplificador d’una nova cultura sobre la sostenibilitat i del consum de recursos
del nostre Planeta, alhora que molt acurat en les condicions dels materials per a la prevenció i
reforç del sistema immune dels nens, i que afavoreixi en gran mesura el seu desenvolupament
psicològic i motriu.
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Conveni UdG – Ajuntament de Sant Llorenç del Morunys per a l’execució de l’Institut en Base a un Pla de desenvolupament
local.

17

PROJECTE D’AUTO-CONSTRUCCIÓ DEL CEIP EL GEGANT DEL REC - SALT

L’estructura podria ser amb cúpules, bigues de pi-piabet laminades i encadellades vist de Pi de
Flandes

de 18/22 cms, i sistemes de lloses de fusta estructural encolada tipus KLH, sense

formaldehids, sobre pilars de fusta laminada. El concepte és el de la reversibilitat, reutilització i
minimització de l’empremta sobre el terreny. Si en un moment donat calgués un trasllat dels
mòduls, aquest sistema constructiu ho faria factible.

Hi haurà un esquelet estructural de base amb la possibilitat d’executar diferents tipus de
tancaments entramats, diferenciats per materials, textures, colors, formes, mides, gruixos i
orientacions. Aquest mètode constructiu permet alhora una millor participació activa de voluntariat,
i evitar molèsties i sorolls que generarien les diverses fases del procés constructiu de l’edifici.

El teulat serà pla amb coberta enjardinada amb sistema de rec per goteig incorporat per acumular i
regar les plantes. La recollida de les aigües es farà mitjançant canal de zenc verdós, que donarà a
baixants fetes per cadena metàl·lica collada al voladís de fusta. Aquest tindrà volada en les
sortides i accessos de les aules, tan per generar una transició amb l’exterior, amb funció de
distribuïdor, com per obtenir una protecció solar i de la pluja.

Imatge de referència: coberta enjardinada amb sistema de rec per goteig de l’escola de Sta. Eulàlia de Ronçana
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Les superfícies vidriades a sud requereixen mides de bon aïllament per a períodes sense insolació
de vidre de càmera, col·locant vidres laminats 3+3 interior i 4+4 exteriorment. En les obertures
orientades a sud s’utilitzaran proteccions solars basades en pèrgoles de salze viu, amb tutors de
cables d’acer i formant arc amb altres barres de salze sec, i porxos amb bigues de fusta i rajols.

Imatge de referència: aules de l’escola de Sta. Eulàlia de Ronçana

Tanmateix els gruixos dels tancaments verticals variaran segon la seva orientació, incrementant
l’aïllament a la cara nord i afavorint la inèrcia tèrmica a la cara sud.
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Exemple de Projecte de l’escola Waldorf de Vallgorguina en el seu conjunt, Autor. Xarxa Ecoarquitectura-Gabi Barbeta

Respecte al funcionament energètic, que també s’executarà per fases, es preveu la col·locació e
integració de col·lectors solars, per l’ACS i la calefacció, en la coberta enjardinada, connectats a
un dipòsit acumulador situat en la zona d’instal·lacions, funcionant de forma combinada amb
caldera de biomassa de pelets i poda, la qual sols tindrà funcionament hivernal. La instal·lació de
calefacció es farà per terra i parets radiants.

L’electrificació serà per a un nivell d’electrificació normal, connectat a la xarxa de 40 KW, encara
que es faran servir electrodomèstics i bombetes de baix consum i leds, com l’ús de lucernaris tipus
Solatube per evitar obrir llums durant el dia, amb llum zenital per una millor qualitat de la
il·luminació.
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La captació pluvial dependrà de les aigües recollides i dels metres quadrats de sostre edificat.
Aquesta captació a través de cadenes i arquetes prefabricades enviaran l’aigua a una cisterna.

És indispensable que aquestes mesures vagin acompanyades de bons mecanismes de control,
reducció, reciclatge i recuperació de l’aigua.

Imatge de referència: pati central de l’escola de Sta. Eulàlia de Ronçana

El sistema de recollida d’aigües diferència les negres de les altres, les quals aniran connectades a
un sistema de filtratge biològic. Les aigües de pluja s’utilitzaran pel rec i pel sistema de sanitaris.
Les aigües grises aniran connectades a un dipòsit de reciclatge i filtratge ubicat al costat del de
pluvials, sota el pati central, i amb arqueta d’accés des d'aquest. A sobre hi anirà un petit sortidor
amb difusor estival per a la refrigeració del pati d’entrada.
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Projecte actual per a concurs internacional d’Institut i escoles per a la CEE a Creta. Autor. Xarxa Ecoarquitectura-Gabi
Barbeta
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Extractes del projecte final de carrera sobre l'escola del Gegant del Rec d'en Pau Ristol, estudiant d'arquitectura de la UdG
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3. Recull de premsa
http://www.diaridegirona.cat/girona/2013/04/27/pares-lescola-gegant-del-rec-salt-sofereixenconstruir-nou-edifici/614758.html

http://www.vilaweb.cat/acn/ultima-hora/4109555/20130426/lampa-lescola-gegant-rec-salt-voltreure-barracons-construir-collegi-materials-ecologics.html

http://www.elpuntavui.cat/ma/article/2-societat/16-educacio/640709-gegant-amb-peus-de-fang.html

http://www.lavanguardia.com/local/girona/20130426/54372868402/els-pares-i-mares-de-l-escolael-gegant-del-rec-de-salt-s-ofereixen-per-construir-ells-mateixos-el.html

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/educacio/print-2379005.shtml

http://tvgirona.xiptv.cat/noticies/capitol/noticies-vespre-del-13-05-2013
(minut 31:05 – 41:40)

http://www.8tv.cat/8aldia/equip-reporters/vaga-destudiants/
(minut 8:04 – 11:05)

http://www.youtube.com/embed/oRaQdLwjFVQ?rel=0
(TV Vila de Salt, minut 11:00 – 25:30)

Recull a la web de l'AMPA:
http://ampagegantdelrec.com/tag/futura-escola/
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