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Porta al paisatge
La reforma de les dependències de l’antic Hospital d’Olot com a oficina de turisme va ser una de les obres
seleccionades pel jurat dels Premis d’Arquitectura de Girona 2016
TEXT ALFONS
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stem en ple mes d’agost, temporada alta
per al turisme, i les oﬁcines d’informació
que hi ha en tota mena de pobles i ciutats de les comarques gironines reben
molts i molts visitants. A Olot en tenen
una de pràcticament nova de trinca, emplaçada en
un ediﬁci amb molta història, i amb un interès que
va més enllà de la informació que s’hi pot obtenir:
va ser una de les obres seleccionades pel jurat dels
Premis d’Arquitectura de les comarques de Girona
2016.
El nou equipament va entrar en servei el mes
d’octubre de l’any passat, en uns locals de l’antic hospital situat a la cantonada dels carrers de Sant Rafel
i Francesc Fàbrega, al cor de la ciutat. Com informava aquest diari sobre la inauguració, «l’espai s’ha
ampliat arribant ﬁns als 160 metres quadrats, el doble de l’anterior centre d’informació que hi havia a
l’Hospici. Una de les novetats més destacades és el
nou concepte d’atenció als visitants, als quals se’ls
atén asseguts i de forma individualitzada. A part, en
una zona de les instal·lacions s’hi pot veure un audiovisual en alta deﬁnició sobre els principals espais
d’interès d’Olot i de la Garrotxa. A més, la nova oﬁcina inclou una botiga de productes de la ciutat, ges-
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10Projecte: Una porta
al paisatge. Reforma
de les dependències
de l’antic Hospital
com a oficina de turisme.

10Municipi: Olot.
10Autor: Arnau Vergés Tejero, arquitecte.

10Promotor: Ajuntament d’Olot i Consell
Comarcal de la Garrotxa.

10Contractista: Puig
Alder, s.l.

10Fotografia: Marc
Torra_Fragments.cat.

tionada per l’empresa
Safon (una companyia
local de distribució internacional especialitzada en marxandatge)
on s’ofereixen una cinquantena de referències
tals com tasses, abrics o
samarretes».
L’arquitecte responsable de la nova oﬁcina
és Arnau Vergés, que en
la memòria del projecte
inclosa en el catàleg dels
Premis d’Arquitectura
comença per detallar
l’indret en el qual planteja la seva proposta:
«En un espai indeterminat d’un antic hospital,
tenim l’encàrrec de projectar-hi una oﬁcina de
turisme. Cerquem l’espai en funció dels valors
que transmet de la ciutat, però també per la
seva implicació en la trama urbana». De fet, la
nova oﬁcina de turisme
era el primer pas per a la

reforma i revitalització de l’antic hospital d’Olot.
Arnau Vergés continua donant detalls de la seva
aposta arquitectònica: «Amb l’elecció dels magatzems de l’antiga cuina, recuperem el pati com a lloc
de pas i vida social a la ciutat. És així com hi plantegem l’obertura de dos accessos nous, des dels quals
entrarem a l’oﬁcina. Entenem la distribució interior
del nou espai com una seqüència lineal d’elements:
autoinformació, audiovisual, atenció personalitzada, descans, botiga». L’arquitecte explica també algunes decisions relacionades amb els materials utilitzats en el projecte: «Els principals materials utilitzats són existents: la greda volcànica del subsòl
emprada en tres textures al paviment, el sistema estructural del sostre, la pedra volcànica dels murs...
Materials que es complementen amb l’acer i el roure del mobiliari i amb la balca i el vímet de les cadires i les làmpades, dissenyades especíﬁcament i realitzades per un artesà local. Tot plegat, matèria de
la terra per a un projecte que ha de ser la porta d’entrada a un paisatge concret: el paisatge que som».
L’objectiu dels promotors de la nova oﬁcina, l’Ajuntament i el Consell comarcal, és de fet que més persones es decideixin a entrar per aquesta porta en
aquest paisatge. Si l’any 2014 21.000 persones van passar per l’antiga oﬁcina de turisme d’Olot, «volem que
la gent conegui i descobreixi altres indrets i activitats
i que vulgui retornar a la Garrotxa», segons va comentar el regidor de Promoció de la Ciutat, Estanis
Vayreda, en l’acte inaugural. 1
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