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Un projecte col·legiat per
a l’Espai Cràter d’Olot
a L’Ajuntament escull els tres equips que aspiren a redactar-lo, però estableix
que hi participin experts en el tema a Al juliol, s’iniciarà la contractació
Jordi Casas

Usuaris i personal a la recepció del CAP Montilivi de Girona,
en una imatge d’arxiu ■ LLUÍS SERRAT

OLOT

Evacuen el CAP
Montilivi arran
d’un curtcircuit
El volcà Montsacopa serà l’epicentre del nou centre d’interpretació del vulcanisme ■ J.C.

La xifra
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Una inversió de 160.000 euros

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

14
equips d’arquitectes són els
que han aspirat a estar entre
els tres finalistes per redactar
el projecte de l’Espai Cràter.

presentatives de la ciutadania, el tercer sector, les
universitats, l’empresa i
l’administració. L’objectiu
és fer un projecte educatiu, cultural, científic i de
desenvolupament local.
Aquest procés de cocreació es podrà seguir al web
espaicrater.olot.cat. ■

Els tres equips finalistes tenen fins a final de març per
enllestir les seves propostes.
El jurat es tornarà a reunir per
valorar els treballs i escollirne el guanyador. L’equip seleccionat serà l’encarregat de
redactar el projecte executiu
arquitectònic, el museogràfic
i també s’encarregarà de la
direcció d’obres del nou equipament per un import de
160.000 euros. A mitjan juliol,
l’Ajuntament disposarà del
projecte arquitectònic i museogràfic d’Espai Cràter i
s’iniciaran els tràmits per
contractar les obres i els con-

tinguts d’aquest nou Centre
dels Volcans.
L’Espai Cràter, que s’ha de
construir al davant del cementiri i a sota del volcà
Montsacopa, pretén ser un
centre de referència nacional
i internacional en l’àmbit de
la vulcanologia i el patrimoni
natural. Aquest projecte vol
oferir continguts i recursos
educatius de qualitat adaptats a diferents públics, des
del familiar i escolar fins a
l’universitari i els cientificoprofessional. A més, té per
objectiu generar vocacions
científiques i retenir talent.

a El desallotjament

va afectar vuit usuaris
i una vintena de
treballadors

N.Astorch
GIRONA

Vuit pacients i una vintena de treballadors del CAP
Montilivi de Girona, situat
al carrer Solterra, van ser
evacuats ahir a tres quarts
de tres de la tarda de l’edifici per una sospita d’incendi. El desallotjament
va tenir lloc després que es
va detectar presència de
fum en una àrea concreta
del centre i una forta olot
de cremat. Inicialment es
va pensar que hi havia un

incendi i després es va
comprovar que el seu origen era un curtcircuit a la
zona d’extraccions, de
manera que tot va acabar
en un ensurt perquè en
cap moment hi va haver
foc. Fins al CAP van desplaçar-se quatre dotacions
de Bombers, que van comprovar que no hi havia cap
perill. Passats 45 minuts,
el centre d’atenció primària va tornar a obrir les
portes i va recuperar l’activitat normal.
l’ICS Girona va destacar la poca afectació que
l’episodi va tenir entre els
usuaris i el personal atès
que l’hora en què es va produir hi havia el canvi de
torn. ■
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L’Ajuntament d’Olot ha
escollit els tres equips que
han de redactar el projecte
de l’Espai Cràter i ha optat
per la participació d’un
equip
multidisciplinari
d’experts relacionats amb
el vulcanisme. Els equips
escollits són Calderon
Folch Studio-AV62, Fuses-Viader i Toni Baena
Casamor. El jurat estava
format per representants
del Col·legi d’Arquitectes,
del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot i
va haver de decidir entre
14 propostes. L’experiència dels equips d’arquitectes i dels museògrafs –les
bases obligaven a incorporar un especialista en museografia– en obra projectada i construïda en edificis públics, la qualitat arquitectònica de la proposa
i l’adequació a l’entorn urbà han estat els criteris de
valoració del jurat per escollir els tres equips.
Els redactors del projecte hauran de liderar un
procés de cocreació amb
un grup de persones re-
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• Lloguers d’habitatges amb mobles
i sense mobles
• Lloguers de locals comercials
i magatzems
• Lloguers de despatxos
• Lloguer de naus industrials
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• Lloguer de places de pàrquing, etc.
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