16 DISSABTE, 23 DE JUNY DE 2018

Diari de Girona

Comarques LA GARROTXA
Presentació de l’espai Cràter i
dels ajuts Feder al cim del volcà
Montsacopa. ARXIU DdG

Cronologia
per al centre
dels volcans
Juny del 2015
L’equip de govern presenta el parc dels volcans com un
gran objectiu de ciutat
2 Febrer de 2015
L’Ajuntament compra per
250.000 euros un terreny de
3.000 metres quadrats per fer
el fonament del parc dels volcans.
3 Febrer de 2017
La consellera de Governació, Meritxel Borràs, fa públic
un ajut europeu per fer l’espai
Cràter
4 Tardor de 2017
Moments culminants del
Procés i detenció dels responsables del govern relacionats
amb l’espai Cràter
5 Desembre 2017
Olot mira el model de
gestió del parc Vulcània a Auvernia França
6 Juny 2018
L’alcalde avisa que el
temps corre contra el compromís d’un ajut europeu d’1,85
milions d’euros
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La manca de inançament
allunya el projecte del
parc dels volcans d’Olot
La idea és disposar d’un pol d’atracció sobre el vulcanisme a la capital
de la Garrotxa Necessiten trobar 2,2 milions d’euros abans del 2021
X.V. OLOT

■ La manca de inançament privat per a l’espai Cràter difon cada
cop més dins un temps inconcret
el Parc dels Volcans d’Olot. Fa pocs
dies l’alcalde d’Olot, Josep Maria
Corominas (PDeCAT), va explicar
a Ràdio Olot que l’Ajuntament
preveu demanar una pròrroga del
inançament compromès des
d’Europa per la construcció del
centre de difusió del vulcanisme
denominat espai Cràter.
El motiu és que disposen d’,

milions d’euros dels Fons Europeus de Cooperació Regional per
a la construcció d’un centre interactiu de coneixement i divulgació del vulcanisme. Això no obstant el projecte està valorat en 
milions d’euros i si l’Ajuntament
no aconsegueix els , milions
d’euros que falten abans del ,
el compromís dels ajuts queda
sense efecte.
L’opinió expressada per l’alcalde és que la situació política de
Catalunya ha inluït en la situació

d’encallament del projecte. Sobre
la base d’aquesta circumstància,
l’alcalde demanarà que li deixin
més temps per buscar diners. En
cas que no hi hagi res a fer, l’Ajuntament tornarà a començar i buscarà els fons en algun altre lloc.
A més, l’Ajuntament disposa
d’un terreny de . m al costat
de la plaça de braus. Els va comprar el  per . euros i de
moment serveixen per guardar el
material destinat a les obres de reforma del Firal. El , l’Ajunta-

ment va presentar un avanç del
projecte del centre d’interpretació
fet pels responsables del Camp
Nou Experiences. Es tracta, d’un
recorregut virtual destinat a la
gent que visita el Camp Nou en
dies que no hi ha partit.
L’Ajuntament ha buscat ajuts
públics i també privats. Respecte
als darrers la voluntat és buscar
fórmules que puguin fer rendible
l’explotació de l’espai. És a dir, que
els inversors puguin obtenir beneicis de les entrades o ins i tot

gestionar el centre a partir d’una
concessió. Tot i això, de moment,
no han trobat ningú disposat.
L’Ajuntament ins i tot ha observat el Parc Vulcània a l’Auvernia.
Es tracta d’un parc creat fa dècades perquè fos un pol d’atracció
turística per a l’Auvernia.
És a dir, la mateixa funció prevista pel centre d’interpretació
d’Olot. Respecte al que volen fer
a Olot, la idea és que, sobre la base
de la més avançada tecnologia audiovisual, els visitants puguin viure en realitat virtual els fenòmens
volcànics del Parc Natural de la
Zona Volcànica de la Garrotxa i de
la península ibèrica.
Per exemple, es tracta de submergir els visitants dins de les colades de lava que fa milers d’anys
van arrossegar la seva incandescència per les valls d’Olot i en el
moment que van trobar-se amb el
riu Fluvià es van aturar enmig de
grans columnes de vapor i al inal
l’aigua les va convertir en les colades de Castellfollit de la Roca i
Sant Joan les Fonts.
El centre d’interpretació dels
volcans està pensat també perquè
centri la zona volcànica de la Garrotxa. La idea és que, després
d’haver passat per l’equipament,
els visitants vagin a veure els testimonis que han quedat de l’efervescència volcànica dels mil·lennis passats. Des de fa anys, Olot
disposa del Museu dels Volcans.
És un espai que té un accelerògraf.
Es tracta d’un aparell que enregistra gràicament les variacions de
l’acceleració d’un cos en moviment. És un aparell amb una vintena d’anys d’existència. També hi
ha fotograies, dibuixos i explicacions referents a la Zona Volcànica de la Garrotxa.
L’equip de govern PDeCAT-DC
des del  va intentar incloure
els altres grups polítics de l’Ajuntament en les idees de l’espai Cràter i el parc dels volcans. Un dels
arguments va ser que l’actual museu dels volcans està obsolet . Tots
els grups van coincidir en la necessitat d’un nou centre d’interpretació del vulcanisme.

Sant Feliu de
Pallerols demana
eines als veïns per
als horts d’en Soler

Olot, nou soci de l’observatori El 29 de juny posen en servei
de la rehabilitació urbana
el parc d’ ‘skate’ d’Olot

DdG OLOT

les trames urbanes
de les ciutats és impossible
i la solució és rehabilitar

■ L’Ajuntament de Sant Feliu de
Pallerols demana eines de construcció i de jardineria en préstec
als veïns. També demana tendes i
d’altres materials. La inalitat de la
petició és deixar els instruments
als participants als camps de treball per a la recuperació dels horts
d’en Soler.
Com l’any passat, preveuen
que gent d’arreu del món arribi a
Sant Feliu per fer fer circuits d’aigua i murs de pedra seca amb la
intenció de convertir els horts en
una zona agradable i productiva.
Els horts van ser creats fa anys per
tal d’ajudar en les economies dels
veïns en les males èpoques.

Consideren que fer créixer

DdG OLOT

■ L’Ajuntament d’Olot, en el seu
darrer ple, va aprovar fer se soci de
l’Observatori de la rehabilitaciói
renovació i urbana de les comarques gironines.
El representant de l’Observatori, Narcís Reverendo, va presentar
l’entitat al ple. Va explicar que
l’Observatori ha sorgit de la taula
de la construcció de les comarques gironines. Es una plataforma
formada per arquitectes, aparalledors i constructors que procura

per les necessitats del sector.
Segons Reverendo, han creat
l’Observatori perquè han vist que
els trames urbanes de les ciutats
no suporten més extensió. És a dir,
si fan més barris perifèrics no quedarà res per verd ni separacions
entre localitats. Així doncs, la sortida és rehabilitar i ensorrar els
ediics vells dels centres.
Un altre repte del sector és
construir sobre la base de models
que facin possible la reducció
d’emissions de CO a l’atmosfera.
Les trames urbanes desprenen
una bona part de les emissions de
CO.
Reverendo va indicar que Girona i Figueres també s’han fet socis
i va anunciar que buscarà més localitats.

Les obres han tingut un cost

aproximat de 50.000 euros i
han estat reivindicades pels
practicants de l’esport
DdG OLOT

■Després d’uns  mesos d’Obres,
la previsió és que el pròxim, divendres dia  de juny, sigui el de
la posada en servei del parc d’skate d’Olot.
Les obres han consistit a canviar les peces de fusta en mal estat
per un circuit integral fet amb formigó tractat. També han ampliat
la superfície amb  metres quadrats més. Han passat de  metres quadrats a . Les obres han
tingut un cost aproximat de

. euros.
La rehabilitació i millora actual
son la primera part d’un projecte
més ampli que inclou la construcció d’una espècie de velòdrom per
a patins. També cal dir que l’espai
serveix per bicicletes de saltar, patinets classics i patins d’una línia.
La reforma de la pista ha arribat
després d’un període de reivindicacions dels practicants de l’esport. Han argumentat que formen
part d’un col·lectiu cada vegada
més nombrós, ara són unes 
persones a Olot, i que practiquen
un esport emergent que serà
olímpic.
L’Ajuntament els va deixar participar en l’obertura de pliques del
concurs públic, abans de començar les obres.

