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La punta de la Banya és la península en la qual els olotins faran el mirador. DdG

X.V. OLOT

■ El despatx olotí Arnau Estudi
d’Arquitectura ha guanyat el con-
curs d’idees per a la construcció
d’un mirador de sal a la punta de
la Banya, al Parc Natural del Delta
de l’Ebre. 

La punta de la Banya és una pe-
nínsula que configura l’àrea natu-
ral més extensa del Delta de
l’Ebre. S’estén davant de la costa
de Sant Carles de la Ràpita, loca-
litat a la qual està unida a través de
la barra del Trabucador. 

En un territori tan pla com el
Delta, el fet de poder elevar-se uns
quants metres sobre el nivell del

terra, permet visualitzar un ampli
sector del paisatge i de l’horitzó.
Per aquest motiu, els miradors del
Parc s’han convertit en una de les
infraestructures més populars i
utilitzades pels visitants. 

Titulada  Lo port de la sal,  la
proposta de mirador d’Arnau Ver-
gés i Jordi Cusidó no preveu la
construcció de cap mena d’edifici
sinó que planteja un amuntega-
ment de sal que estableix un dià-
leg amb les Salines de la Trinitat i,
alhora, dona la benvinguda a la
punta de la Banya. 

Es tracta d’un turó de poca al-
çada, de tan sols uns quatre me-

tres, però l’ascensió al seu punt
més alt permet tenir una perspec-
tiva incomparable del Parc Natu-
ral del Delta de l’Ebre.

La proposta olotina ha estat es-
collida d’entre  per part d’un ju-
rat integrat per representants del
Parc, entitats de les Terres de
l’Ebre i el Col·legi d’Arquitectes. El
jurat ha valorat que la proposta
aprofita i integra els accidents to-
pogràfics existents així com la be-
llesa plàstica, l’accessibilitat, la
viabilitat i racionalitat del projecte
i la capacitat de regeneració i re-
versibilitat. Es preveu que el mi-
rador estigui acabat el .

Un gabinet d’arquitectes
d’Olot farà el projecte d’un
mirador al delta de l’Ebre 
La proposta olotina ha estat escollida entre 31 treballs La punta
de la Banya és una península unida a la terra per la barra del Trabucador

DdG SETCASES

■ Desavinences en la gestió i
problemes en la comunicació
entre l’alcalde,  Carlos Fernández
Amer, i la resta de regidors són el
motiu de la moció presentada
per regidors de l’equip de govern.
La  moció no és deguda a colors
polítics o a si Setcases va posar
urnes l’ d’octubre, o no en va po-
sar. La moció es votarà el  d'oc-
tubre a les  hores del migdia.
Carlos Fernández forma part del
grup Independents per Setcases-
Progrés Municipal i és alcalde
des del . A Setcases hi ha
cinc regidors que són escollits
pel sistema d’agrupació d’elec-
tors.

Desavinences
i incomunicació,
motius de la moció
a Setcases 

DdG OLOT

■ Durant tot el cap de setmana,
els Museus de la ciutat d’Olot tin-
dran l’entrada gratuïta en l’horari
habitual: dissabte d’ a  h i de
 a  h i el diumenge d’ a  h,
el Museu dels Sants i el Museu de
la Garrotxa; de  a  h i de  a
 h el dissabte i de  a  h el diu-
menge, el Museu dels Volcans. El
motiu són les Jornades Europees
del Patrimoni dels dies , i  d’oc-
tubre.

Es tracta d’una oportunitat per
visitar el reformat Museu de la Ga-
rrotxa. La reforma incorpora acti-
vitats per a la mainada  pensades
per fer una visita familiar. També
faran visites guiades. 

Els museus
d’Olot obren gratis
durant tot el cap
de setmana 

DdG SANTA PAU

■El proper dissabte, a Santa Pau,
tindrà lloc el lliurament dels XVII
Premis Salvador Reixach per a tre-
balls de recerca de batxillerat i de
projectes finals de cicles forma-
tius. Es tracta d’un acte organitzat
pel Patronat d’Estudis Històrics
d’Olot i Comarca, en el qual par-
ticiparan els alcaldes de Santa
Pau, Olot i el president del Consell
Comarcal de la Garrotxa. 

Empreses i entitats
També està prevista la presència
d’empreses i entitats col·labora-
dores. Comptarà amb interven-
cions musicals a càrrec de l’Escola
de Música d’Olot. 

Lliuraran els XVII
Premis Salvador
Reixach de recerca
a Santa Pau


