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Davant la situació de l’elecció d’un tema de projecte final de grau, es 
va pensar inevitablement amb la rehabilitació, com a solució factible a 
una situació de devallada econòmica com la que s’està vivint.

Una solució factible o via alternativa a l’ocupació del territori amb 
edificis de nova planta, és el fet de recuperar antics edificis o espais 
que estan en desús per tornar-los a donar una utilitat, que puguin 
satisfer unes noves necessitats, amb unes adaptacions pertinents. 
D’aquesta manera es revaloritza una ruina que només tenia un destí, 
desaparèixer.

Aquesta forma de reciclatge urbà, revaloritza un espai en degra-
dació, unes qualitats emmascarades, les quals es potenciaran i en 
consequüència milloraran l’entorn. Noves dinàmiques socials, nous 
àmbits de relació, millores en la utilització i circul·lació del sector.

Així doncs, es prendrà la Plaça de Braus d’Olot com a objecte d’es-
tudi i millora de l’entorn del Puig del Roser i les relacions d’aquest amb 
el límit urbà. El canvi de concepció espaial i l’aproximació de les afores 
de la ciutat al nucli seran evidents.
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Olot es considera la ciutat volcànica per excelència de tota la Penín-
sula Ibèrica. La qualitat i nitidesa amb la que es conserven els volcans 
dins el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, és fins i tot 
reconegut a la resta d’Europa, juntament amb zones del mateix rift, 
com Eiffel a Alemanya, Alvèrnia a França.

Degut a aquesta singuaritat del territori, un naturalista d’Olot, Mossèn 
Gelabert, va fer la primera proposta de protecció de la zona volcàni-
ca l’any 1917, quan el creixement urbà posterior i les extraccions de 
gredes, farien perillar la naturalitat del territori. Tot i això, no va ser fins 
el 1982 que es va protegir.

El 8 de setembre de 1985 es va inagurar el Casal dels Volcans a la 
Torre Castanys del Parc Nou d’Olot, la branca científica del Museu 
d’Olot. Les millores de conservació i les actuacions al parc durant 
aquests últims 40 anys, s’han vist afavorides de tal manera que 
existeixen noves zones de creixement de Roure Pènol, espècie difícil 
de trobar a Catalunya, ampliació del PNZVG, ampliació de superfície 
de prats i pastures, augment de la fauna de cabriols i recuperació de 
crancs de riu autòctons...

De la mateixa manera que la qualitat del parc ha anat augmentant al 
llarg d’aquests 40 anys, hi ha un increment de visitants i per tant la 
oferta en allotjaments i al museu dels volcans ha augmentat:

Així doncs, per una banda, amb aquest augment d’afluència de pú-
blic al llarg d’aquests 40 anys, es veu com la superfície museística de 
la Torre Castanys destinada als volcans (344,90m2) queda obsoleta. 
Comparant amb el Museu Episcopal de Vic un museu amb una 
quantitat de visitants similar, el 2013 de 23.320 persones i el 2014 
de 30.304, gaudeix d’una superfície de 6.200m2 dels quals 2.700m2 
són d’exposició. A més, la Torre Castanys comparteix, amb la secció 
de volcans, una destinada a tota la biodiversitat tant de fauna com 
de flora de la comarca.

Per altra banda, existeix una voluntat, per part del Consistori, de 
aportar part d’aquestes visites al centre de la ciutrat, donant a 
conèixer la cultura olotina, l’arquitectura i les rutes modernistes, la 
cuina volcànica, l’art i el paisatgisme típic de la regió... A més, per tal 
de dur a terme un bon manteniment i conservació de les entitats na-
turals més visitades, alleugerint les aglomeracions a (Sta. Margarita, 
Croscat, La Fageda d’en Jordà) vol repartir l’afluència de visitants al 
l’objecte de projecte “Museu i Parc dels Volcans” al Puig del Roser.

Per tant, es proposa el trasllat del Museu dels Volcans a  l’actual Plaça 
de Braus, amb un estat de ruina urbana, però amb un emplaça-
ment privilegiaiat i immillorable per unir els diferents punts claus de la 
problemàtica existent, entenent la Plaça de Braus com icona  tant 
representativa per Olot com ho són els volcans . 

1985

1985

580 places

530 places

ns/nc

2013

2013 2014

3471 places

857 places

24.942 25.673

PRESENTACIÓ
La Problemàtica

20.000 visitants 450.000 visitants

Ràdio Olot 19/11/2015

El Punt Avui 13/07/2015

El Punt Avui 28/04/2014

El Punt Avui 05/08/2015

Olot TV 11/05/2015

Ràdio Olot 12/11/2015
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Catalunya-La Garrotxa La Garrotxa-Olot Olot-urbà

Al centre del pla d’Olot, a la vall alta del Riu Fluvià, s’alça la ciutat 
d’Olot de 29,1 km2 i amb una alçada de 440m respecte el nivell del 
mar. És capital de la comarca de la Garrotxa, situada al nord-est 
de Catalunya. La dita “Olot, orinal del cel”, fa referència ala seva 
elevada pluviositat, en el marc d’un clima mediterrani de muntanya 
humida, amb una temperatura mitjana lleugerament superior als 12 
graus centígrads.

Al llarg del seu recorregut, ens trobem records dels seus origens com 
l’aflorament de colades basàltiques, espais de frondosa vegetació i 
diferents elements naturals, aspectes que fan memòria del seu pas-
sat productiu amb reminiscències d’arqueologia industrial.

Olot s’ubica en plena zona volcànica, amb més de trenta cons als 
voltants que l’emmarquen, i quatre a la ciutat: El Montsacopa, Les 
Biseroques, La Garrinada i El Montolivet. El Riu Fluvià travessa la vila. 
Els marges del riu foren el principal lloc d’assentament de la primigè-
nia industrial tèxtil, fonamental en el desenvolupament econòmic de la 
zona. A Olot i les seves rodalies es troben un bon nombre de fonts, 
tals com la Moixina, la Deu, les Tries o Sant Roc...

Quan els terratrèmols de 1427-1428 destruïren la vila, es va alçar tot 
seguit la vila nova, en els terrenys de la Pia Almoina, no subjectes 
al domini feudal dels abats ripollesos. Olot s’ha anat expandint des 
d’aquell moment, sobretot, amb l’eixample Malagrida i dels Pobres i

amb múltiples urbanitzacions i nous barris. Olot ha inclòs en el seu 
terme municipal dues antigues parròquies, les de Sant Cristòfor les 
Fonts i Sant Andreu del Coll. Al principi dels anys setanta s’agregà 
el veïnat de Batet. 

Les comunicacions han estat tradicionalment un problema greuper 
a la ciutat, causa i conseqüència del seu secular aïllament. D’Olot 
surten carreteres cap a Besalú, Figueres i Girona; cap a Banyoles, 
per Santa Pau i Mieres; cap a Ripoll; cap a Camprodon, per la Vall 
de Bianya; i cap Vic i Santa Coloma de Farners. Si bé entre els anys 
1911 i 1969 va funcionar una línia de tren, entre Olot i Girona, a partir 
de llavors la carretera ha estat l’única via de transport de persones 
i mercaderies.

Olot és una ciutat amb un important i dilatat bagatge artístic. Per 
aquest motiu, no et pots perdre les obres i les peces que hi ha ex-
posades al Museu de la Garrotxa, al Museu dels Sants i a la Casa  
Museu Can Trincheria.

Josep Berga i Boix conjuntament amb Joaquim Vayreda, amb la 
seva pintura, posaren les bases de la denominada Escola olotina de 
paisatge. Marià Vayreda, germà de Joaquim, passà de la pintura a 
la literatura. La cultura i el compromís polític van ser grans motivadors 
de la seva obra. Així mateix, Olot compta amb nombroses galeries 
d’art, sales d’exposicions, escultures al carrer i edificis modernistes 
de gran bellesa.

A finals del s XIX, el modernisme va tenir una forta influència sobre 
l’arquitectura urbana d’olot. Els arquitectes més importants, que van 
treballar per l’alta burgesia olotina, van ser, entre d’altres, Josep Aze-
mar i Lluís Domènech i Muntaner. La casa Pujador del Carrer Major 
(1911) i la reforma de la Casa Solà Morales del Passeig de’n Blay 
(1916).

Miquel Blay i Josep Clarà fóren els grans esculltors del canvi al segle 
XX, amb obres com la Lectura 1918 a Olot i La Maternitat 1948 
també a Olot.

La tradició artística d’Olot també va ser recolzada per l’Escola d’Art 
d’Olot, fundada al 1783, i que actualment encara està en funciona-
ment amb el nom d’Escola Superior d’Art i Disseny.

També cal mencionar “El Arte Cristiano”, taller fundat al 1880 dedicats 
a la reproducció d’imatges religioses, i que va aconseguir esdeve-
nir-se com a una important activitat econòmica a la ciutat. El mateix 
taller actualment funciona com a museu dels sants.

Com a personatge il·lustre, a Olot va néixer Esteve Paluzie i Canta-
lozella, paleògraf i antiquari. Un activista lliberal aue va escriure diver-
sos llibres amb temàtiques tant diferents com aritmètica mercantil, 
tractats d’urbanitat, paleografies espanyoles... Interessat i aassionat 
per la seva ciutat natal, va ser impulsador de diferents temàtiques 
urbanístiques i socials

OLOT 

On es situa Olot?
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600 La zona d’Olot no és habitable a causa de 
les grans zones pantanoses que ocupaven tota 
la vall. És un lloc de pas on conflueixen els camins 
de Vic a St. Esteve de Bas, de Sta. Pau i de Be-
salú. Olot neix en un encreuament de camins, on 
és fàcil travessar el Riu Fluvià i és protegit del nor 
d pel volcà Montsacopa.
La primera menció d’Olot fou en la donació de 
Carles el Calb a l’abat Racimir de St. Aniol d’Agu-
ges el 872, esmenta per a Olot una església 
alçada en honor de Sta Maria, i en una donació 
debéns al monestir de Besalú l’any 977, apareix 
citat St. Esteve d’Olot. L’església de Sta. Maria 
data del s. IX i la de St.Esteve del s.X (987-1116).
Aquestes esglésies són la base de les actuals, 
ja que han estat reconstruïdes diverses vegades, 
sobretot després dels terratrèmols de s. XV.

1000 La dessecació progressiva de les zones 
llacunoses permet l’establiment dels primers po-
bladors fixos de la ciutat. El 1097 el comte de 
Besalú fa cessio de la vila i el seu domini a l’abat 
de Ripoll, el Palau del qual no es conserva, però 
ha donat nom a la plaça, la plaça Palau.
El 1206 es crea un nucli dens de població 
i s’emmuralla, per tant, es genera l’embrió de 
l’actual Olot. La utilització de la pedra volcànica 
de la zona, tan per construir la muralla com els 
diferents habitatges, fa evident que, gràcies al 
mineral expulsat pels volcans, Olot era una zona 
amb potencial de desenvolupament urbà utilit-
zant la matèria prima a l’abast de tothom. Els 
colors foscos i granatosos de totes les façanes 
del nucli antic, deixa veure el fort arrelament al 
territori i a la natura Olotina. 

1300 El 1314 se li reconeix a la vila la celebració 
de la fira de bestiar de Sant Llluc. Els segles 
XIV i XV fóren actius en les luites entorn la vila 
d’olot del monarca i l’abat de Ripoll. Els terrenys 
sobre els quals s’alçava la vila pertanyien al mo-
nestir, i els olotins hi estaven sotmesos. La lluita 
va ser un conflicte social entre poders, noblesa, 
artesania i pagesia. A finals del 300 es va fun-
dar la Pia Almoina del Pa Comú, una institució 
de caire benèfic, i a principi del 400 va néixer 
la universitat olotina, o consell municipal. Els te-
rratrèmols que sacsejaren la vila i pobles de la 
rodalia (1427-1428) ocasionaren indirectament 
un replantejament del conflicte. Per permetre la 
reconstrucció d’Olot, el rei Alfons posà Olot sota 
la seva protecció i va concedir un privilegi per a 
reedificar-la en el mateix indret o bé en un altre.

Entorn el 1450 la reedificació es va portara ter-
me fora de la jurisdicció de l’abat, als terrenys 
que la Pia Almoina posseïa al costat de la vila 
vella. S’alçà gradualment, la vila nova, amb un 
traçat ortogonal, amb centre la plaça major. El 
carrer Major n’era l’eix mes important. 
En el període de reconstrucció hi hagueren una 
sèrie de conflictes anomenats “revoltes pageses” 
dels camperols contra el feudalisme. La suma 
de  la revolta entre monarquia i la Diputació Ge-
neral iles pageses van ser objecte de saquejos, 
incendis...
Degut a les revoltes i saquejos, la vila va experi-
mentar un retrocés demogràfic. La recuperació 
demogràfica i la expansió no va arribar fins a 
mitjans del 1500. Les guerres i les epidèmies 
patides cap el 1600 van incidir de nou nega-
tivament.

OLOT 

Com creix Olot?
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1800 Es consolida l’eixample de la Plaça Major i 
Olot creix cap al sud-oest entre el Firal i la Plaça 
Clarà i el Fluvià. Olot té la necessitat d’envol-
tar-se d’una nova muralla. Es creen noves vies 
de sortida cap a Girona, Barcelona i Sant Joan 
de les Abadeses. La demografia del s XVIII es 
va veure accentuada, vinculada a la prosperitat 
econòmica de la vila. Tot el seguit de crisis, lluites 
i guerres que s’iniciaren al final de segle, van 
aturar-la. El 1860 a Olot hi vivien unes 10000 
persones, dada poc allunyada de la obtinguda 
a finals del 1700. Malalties epidèmiques com el 
còlera, deficiències en infrastructures, crisi indus-
trial, guerres i agitació, van conduir a una dava-
llada poblacional important en la segona meitat 
de segle. Fins ben entrat el segle XX no es va 
tornar a passar dels  10000 habitants.

1927  S’enderroquen les últimes muralles i Olot 
creix al llarg dels eixos de sortida. La primera 
pedra de l’eixample Malagrida és dipositada per 
Alfons XIII. Es porta a terme l’enllaç de carreteres 
i el carrilet arriba a la ciutat. Fins als anys 40’s 
el creixement és interromput, però s’estanca fins  
els anys 50’s que augmenta notablement la de-
mografia, molta de la qual per gent nouvinguda 
de la resta de l’estat per treballar a les fàbri-
ques. Aquest increment demogràfic avança fins 
els nostres dies. Fruit d’aquest augment de po-
blació de mitjans de segle, es comença a urba-
nitzar i construir la barriada de Sant Pere Màrtir 
i la de Bonavista. Construccions més o menys 
assequibles i d’arquitectura repetida, amb unes 
característiques particulars, l’alçada de la qual 
no superava les tres plantes. 

1966 La vila continua creixent al llarg de les vies 
de comunicació, es consoliden els Eixamples 
Malagrida i es construeixen els barris de Pekin 
i Sant Roc. El casc urbà és densificat i apa-
reix, per primer cop, un polígon industrial entre 
la Rodona i Les Tries. Es redacta el primer Pla 
d’Ordenació Urbanística. Una part de la població 
dels pobles de la Garrotxa es desplaça a Olot, 
però no és comparable amb la quantitat de gent 
que arriba a la ciutat des de comarques cata-
lanes i des de la resta de la península, cosa 
que accentúa la proliferació de cases protegi-
des. Unes tres quartes parts dels olotins vivien 
el 1980 al nucli urbà, i l’altre part als veïnats de 
la perifèria. Al 1984 un de cada tres olotins era 
menor de vint-i-un anys, i un de cada quatre, 
més gran de cinquanta cinc anys.  

1992 Hi ha una consolidació i restructuració 
viària de la ciutat.  Els barris de Sant Roc i Sant 
Miquel es consoliden i es desenvolupen altres 
barris perifèrics, Pla de Dalt, Bonavista, les Pla-
notes i el Morrot. Es desenvolupen diferents plans 
especials que condicionen la ciutat, també sor-
geixen mesures de protecció del paisatge.
Desde 1976 i fins 1982 es va lluitr contra les 
agressions al paisatge natural d’Olot i comarca, 
cosa que va generar diferents lluites per tal de 
designar una protecció. El 1982 es va declarar 
tota la zona volcànica de la Garrotxa Paratge 
Natural d’Interés Nacional, per tant, l’expansió 
que havien sofert les faldes del Volcà Montsaco-
pa, Garrinada i Montolivet es va veure frenada. A 
data de 2013 Olot té una població de 33981 ha-
bitants i conviu amb una densitat de 1165,4h/m2
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Els barris d’Olot s’urbanitzen gairebé des de zero a causa dels terra-
trèmols del 1427 i 1428 que destrossaren la vila antiga, que data de 
871 d.C. Es desenvolupà un projecte d’urbanització de nova panta 
amb una retícula de 5 carrers longitudinals i 9 de transversals, cen-
trats per la Plaça Major. La nova vila integrà el conjunt parroquial de 
St. Esteve i s’anomena Barri Vell.

A causa de diferents creixements urbans que han anat transformant 
a ciutat al llarg de la seva història s’ha compost diferents barriades. 
A partir del Barri Vell pengen els diferents barris, la majoria dels quals 
s’entenen com a conjunt, excepte dels més diferenciats, sigui per 
la seva arquitectura, com és el cas del Barri del Pla de Dalt, a la 
falda del Volcà de Montolivet, o el Barri de les Tries pel seu caràcter 
industrial.

Un dels eixamples més característic de la ciutat és l’Eixample Mala-
grida, adquirit per Manuel Malagrida després del seu profitós viatge 
a l’Argentina, que va comprar els terrenys del Pla de Llacs, i més 
endavant els de l’altre costat del Fluvià, fins a tocar el Parc Sureda. 
La primera pedra es va posar el 1927. L’eixample es caracteritza per 
la seva arquitectura d’estil ciutat jardí anglesa. A partir del 1940 es 
deixaren de construir cases unifamiliars a l’estil de torre, per construir 
cases barates.

La construcció en l’Eixample Malagrida impedí, en els seus principis, 
l’expansió de la ciutat a nivell popular. En conseqüència, pels anys 
vint es va començar l’eixamplament pel sector de la Plaça Balmes, al 
nord-est, amb la construcció del Firalet, via d’accés a la ciutat des de 
la part nova. S’anomenà popularment, l’eixample dels pobres.

A partir de llavors, la ciutat s’ha anat expandint de manera desinte-
grada. En els anys cinquanta i seixanta foren les barriades de Sant 
Pere Màrtir o Pla de Dalt, Bonavista i Sant Roc les més potenciades. 
Més endavant van ser les urbanitzacions del Xiprer i Panotes, Pla de 
Dalt, entre d’altres que han anat definint la fisonomia actual.

Morrot del Pla de Baix
Les Tries
Sant Miquel
Barri Vell
Mas Bernat
Sant Cristòfol
Sant Cristòfol Les Fonts
Eixample Malagrida
Pla de Dalt
Pekin
Sant Roc
Bonavista

CONTEXTUALITZACIÓ URBANA 
Els Barris
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El Xiprer

Montolivet
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La Creu

Sant Andreu

Pla de Baix

Sant Joan
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S’ha identificat 5 tipologies d’espais lliures de caràcter vegetal. El més 
abundant a les afores del nucli urbà és el boscós i els camps de con-
rreu. Es considera sistema boscós el que degut al seu estat salvatge 
i natural, forma part dels espais protegits de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa, inclou arbres i arbustos de mitjana i baixa alçada.

Es reconeixen 3 llengües de vegetació d’aquesta tipologia que pe-
netren a la ciutat, una al nord una a l’est i una al sud. Les més sep-
tentrionals coincideixen amb 2 volcans considerats com urbans, el 
conjunt Garrinada-Montsacopa, que arriba fins el nucli urbà, el Volcà 
Bisaroques que delimita per l’est, i el Volcà de Montolivet que delimita 
i entra al sud-oest.

Els parterres urbans coincideixen amb tots aquells paviments públics 
on predomina una catifa d’herba o diferent d’un paviment de rajol.
El sistema arbori inclou les zones arbrades amb elements d’alçada 
superior als 8m però de caràcter diferent a bosc.

Els horts urbans se situen principalment en zones mitjaneres entre 
habitatge i camps de cultiu i sistemes boscosos. La llera del riu Fluvià 
i les faldes dels volcans urbans són els llocs idonis. Antigament la 
major part del vessant oest del Montsacopa era cultivat mitjançant 
hortes. Actualment nomes se n’hi situen a tres llocs diferenciats, la 
resta del volcà comparteix camps de cultiu i arbust i arbre baix.

CONTEXTUALITZACIÓ URBANA 
Els Sistemes Vegetals

Camps de conrreu
Sistema Boscós
Parterres Urbans
Sistema arbori
Hortes Urbanes
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Al bell mig del Pla d’Olot, a la vall alta del riu Fluvià, s’alçala ciutat 
d’Olot. Protegint-se del nord, fred i humit, s’establiren els primers ha-
bitatges prop de la falda del volcà Monsacopa. Posteriorment, els 
altres volcans urbans marcaren els límits de la ciutat. Garrinada i 
Montsacopa al nord, Bisaroques a l’est i Montolivet al sud-oest.

El Pla d’Olot es caracteritza, com tots els plans per estar envoltat de 
serralades, però diferenciant-se dels altres per l’abundant quantitat 
de volcans que s’hi poden trobar. 

El pics més alts, formant part de la Serralada del Mont, en la franja 
més septentrional, és el Puig de les Llenties dins el conjunt de Sant 
Valentí (711m). Per l’oest limita amb Sant Valentí de la Pinya (650m) i 
la franja muntanyosa de la costa del Puig, que culmina amb el Volcà 
de Montolivet (542m). Per l’est la topografia avança de manera més 
planera, però amb el Turó de Pujou (654m) i a continuació la Fageda 
d’en Jordà.

Per acabar de tancar la plana, al sud trobem la Serra de Xenacs, i la 
Serra del Corb, amb el Puig Rodó de 934m que corona la serralada.
El pas desde les Preses és una de les entrades a la Plana. Les 
barriades que s’han construït a les faldes dels volcans Montsacopa 
i Garrinada han hagut d’adaptar principalment els seus raderes a la 
topografia, però els dos barris més afectats per aquesta han estat, 
Montolivet i la franja més llunyana de Mas Bernat i Sant Cristofol.

La imatge històrica data del 1921, i s’observa com el nucli antic apro-
fitava la protecció del Montsacopa. 

CONTEXTUALITZACIÓ URBANA 
La Topografia
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La Hidrografia de la Plana d’Olot la marquen un conjunt de recs 
i rieres amb un riu principal. Els dos cursos més importants i que 
estructuren un urbanisme determinat a Olot són la Riera de Riudaura 
delimitant al nord i el Riu Fluvià delimitant a sud.

La Riera de Riudaura neix al Coll de Canes a 1100m d’altitud i resse-
gueix la Serra de Sant Miquel del Mont, voreja la Muntanya de Sant 
Valentí i desaigua a la Riera de Bianya, que desemboca al Fuvià.

El riu Fluvià és un dels elements bàsics pel desenvolupament industrial 
de la comarca de la Garrotxa, a la seva vora i amb la construcció de 
rescloses, s’instal·lren les fàbriques tèxtils, en majoria, que fóren grans 
motors econòmics per Olot.

En un primer moment si van anar situant les primeres draperies de 
llana, al segle XIV, la indústria del metall al segle XV i de la pell i el cuir 
al segle XVI. Al segle XVIII, les vores del Fluvià eren ocupades per mo-
lins fariners, trulls, batans i tallers de pells adobades. En aquest segle 
s’hi van arribar a concentrar més de 20 adoberies, que ocupaven 
una gran part de les dues ribes del nucli urbà.

Al 1940 hi va haver un aiguat, que va provocar molt danys a les 
nombroses empreses que encara utilitzaven la força del riu, i moltes 
van decidir no refer les instal•lacions malmeses. Aquest fet, juntament 
amb la crisi en el sector tèxtil i la creació de polígons industrials 
amb molts més avantatges per la localització d’activitats, van causar 
l’abandonament successiu a partir de l’última meitat del segle XX de 
les ribes del riu com a espai de producció.

A part de rieres i rius, Olot gaudeix de moltes fonts repartides pel 
territori, amb aigües, antigament d’alta qualitat, fins i tot remeieres; la 
Font Moixina, la Deu, La Salut, Font Faja... van ser i són espais de 
trobada als estius més calorosos.

CONTEXTUALITZACIÓ URBANA 
La Hidrografia
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La vialitat actual de la ciutat d’Olot s’ha classificat bàsicament se-
gons la funció que desenvolupa cadascun dels carrers o conjunt de 
carrers. S’observa sis classificacions de circulació, de caràcter més 
dinàmic a més estàtic o de servei s’estableixen: La circulació territo-
rial, que és aquella que és utilitzada per travessar la ciutat de manera 
ràpida i sense interferir dins l’àrea urbana. 

La circulació de circumval·lació respon a les necessitats d’anar d’un 
extrem a un altre d’Olot. Utilitzada amb alta freqüència per tots els 
usuaris que surtin del centre de la ciutat per anar a buscar les ca-
rreteres territorials.

La circulació d’accés abarca tots aquells carrers que dónen la pos-
sibilitat d’unir els vials de circulació territorial amb els vials de circum-
val·lació o també als vials de circulació industrial.

Les vies de penetració es desencadenen a partir de les vies de 
circumval·lació. Són els eixos escencials de circulació interior de la 
ciutat.  Permeten la conexió dels barris, Són els eixos utilitzats pel 
transport públic. La Plaça Clarà n’és el centre, l’articuladora de les 
diferents direccions que prenen.

La circulació industrial és utilitzada bàsicament per treballadors 
i transport de mercaderies dels polígons industrials. La utilització 
d’aquesta és freqüentada per vehicles de gran tonatge.

Els carrers residencials generen el que és la trama urbana de gra 
més petit, utilitzada per veins, acostumen a tenir aparcament i dónen 
accés a tots els habitatges de la ciutat. Admeten l’adhesió de places 
públiques i hi ha una alta presència de vianants. Alguns d’aquests 
carrers, dins el casc antic, són exclusivament pels peatons.

Circulació residencial
Circulació penetració
Circulació de circumval·lació
Circulació industrial
Circulació d’accés
Circulació territorial

CONTEXTUALITZACIÓ URBANA 
La Vialitat
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La xarxa de transport públics d’Olot consta de quatre línies i més 
de vuitanta punts de parada. Dóna la possibilitat als usuaris de des-
plaçar-se còmodament des del centre de la ciutat fins als diferents 
barris de la ciutat, col·labrant amb el desenvolupament de la ciutat i 
la eficiència energètica.

Els centres per esxcelència dels transports públics són la Plaça Clarà 
i l’estació d’autobusos. Els barris que queden més aïllats pel pas del 
transport públic són els dos eixamples Malagrida i el bell mig del nucli 
antic, juntament amb el barri de Les Fonts.

En la zona d’actuació es podrien considerar dos tipus de solucions. 
Per una banda es podria aproximar el  cul de sac de la línia c fins al 
parc dels volcans i el cementiri, generant aixií, una parada d’accés 
directe al projecte. Aquest fet permeteria que el vistitant no hagués de 
travessar el casc antic per arribar a la Plaça de Braus, cosa que no 
aportaria una visió del centre de la ciutat a nivell de carrer.

Per altra banda, si no hi hagués parada de bus prop de l’àmbit 
s’accentuaria un dels objectius del projecte, que el visitant del Museu 
dels Volcans penetri a la ciutat d’Olot i conegui la seva arquitectura, 
urbanisme, cultura i gastronomia.

Línia A_ Les Tries - Bonavista
Línia B_ Sant Miquel - Pla de Dalt
Lína C_ Les Tries - Hostal del Sol
Lína D_ Estació d’autobusos - Sant Pere Màrtir

CONTEXTUALITZACIÓ URBANA 
El Transport Urbà
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Els parcs i les places d’Olot es diferencien a partir de característiques 
de paviment, naturalitat de l’entorn, i vegetació. Les places adopten 
un paviment més dur, més urbà, en contra dels parcs, que combi-
nen passeres pavimentades o marcades amb algun tipus d’element, 
deixant la resta natural, combinant gespa natural o deixant el terreny 
sense tractar, viu.

Coincideix que la majoria de places es concentren al nucli, gairebé 
geomètric de la ciutat, a diferència dels parcs que ocupen un lloc 
més proper a l’extraradi, en contacte amb la naturalesa més basta 
dels voltants d’Olot. No obstant, es poden distingir els diferents barris 
ja que cadascú té la seva pròpia plaça principal.

En l’àmbit d’actuació es veu oportú recollir les característiques que 
ofereix el sector, un lloc a cavall entre l’interior i l’exterior, que gaudeix 
d’una àmplia quantitat de places entrellaçades de caràcter urbà, i 
que amb una actuació acurada, podria ser partícep de les qualitats 
de parc. D’aquesta manera es donaria la oportunitat, al nucli urbà, de 
tenir una gran retícula de seqüència d’espais urbans que arriben fins 
a recollir un espai natural protegit, el Volcà del Montsacopa.

Places urbanes
Parcs urbans

CONTEXTUALITZACIÓ URBANA 
Els Parcs i les Places
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L’activitat econòmica més important de caràcter urbà de la ciutat 
es divideix en dos grans àrees, la comercial i la industrial. Clarament 
s’observa a l’esquema que ‘activitat comercial se situa bàsicament al 
centre de la ciutat, en contra de la industrial que treballa a les afores.

La proliferació de botigues a priincipi de segle XX reduïren una part de 
les funcions de les fires i mercats.  Els barris solen estar mínimament 
proveïts de comerç, majoritàriament de botigues d’alimentació i petits 
supermercats. 

A finals de segle passat, gairebé una quarta part del comerç de la 
ciutat estava dins el ram de l’alimentació, en contra d’una cinquena 
part que venia roba i calçat. Gairebé tres de cada quatre comerços 
disposaven de menys de cinquanta metres quadrats, considerats 
petit comerç. 

Malgrat les dimensions, es tracta  d’un comerç força consolidat, ja 
que ha assimilat sense grans problemes l’obertura de nous centres 
comercials, inclòs la Plaça del Mig i les grans àrees comercials. El 
mercat setmanal de cada dilluns i les fires durant l’any, complemen-
ten la oferta comercial de la ciutat.

La indústria Olotina actual segueix l’estela que va deixar la indústria 
tèxtil de s. XIX però amb molta menys intensitat. Els sectors com la 
carn, les arts gràfiques, l’electrònica o el metall són els més abun-
dants. Tot i això el sector de serveis ha guanyat terreny a l’industrial,  
l’any 1996 la ocupació en el sector serveis gairebé  era la mateixa 
que la industrial. 

Olot es va convertint, de manera moderada, en una ciutat de serveis, 
en un centre comercial per la resta de la comarca de la Garrotxa.  

Sectors industrials
Carrers comercials

CONTEXTUALITZACIÓ URBANA  
L’Activitat Econòmica
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La Ciutat d’Olot es caracteritza per tenir un ventall força ampli d’equi-
paments de diverses tipologies al servei del ciutadà, entre ells des-
taquen els més importants, els de caràcter comarcal, com l’arxiu 
comarcal, els pavellons d’esports entre d’altres. 

S’han classificat segons l’activitat i la naturalesa dels mateixos, són 
definits en equipaments esportius, culturals, en centres educatius i de 
formació, esglésies, el conjunt d’edificis administratius i organismes 
públics, equipaments cívics i socials, equipaments sociosanitaris i els 
mercats públics de la ciutat.

Dins els equipaments esportius destaquen els tres grans pavellons 
esportius situats al bell mig de l’Eixample Malagrida, on s’hi practi-
ca diferents esports incloent hoquei, patinatge i futbol sala. La pista 
d’atletisme és obra dels arquitectes olotins RCR, situada al perímetre 
urbà és un contacte directe amb la natura.

La cultura d’Olot se situa principalment al nuci antic de la vila, ex-
ceptuant el museu dels volcans que es despenja en situar-se dins 
el Parc Nou. L’arxiu comarcal s’inagurà per primera vegada el 1987 
i se situava a la planta baixa de l’Hospici. Actualment i després de 
la construcció, al Puig del Roser, del nou arxiu comarcal el Març del 
2012, els  documents es tracten en més de 1500m2, i es preveu que 
s’hi puguin arxivar documents fins a 25 anys vista.

Els equipaments que més es reparteixen pel municipi, juntament amb 
alguns equipaments cívics, són les escoles i llars d’infants. L’oferta 
d’educació inclou, infantils i centres d’educció primària, amb gran di-
versitat, tres centres d’educació secundària, i l’Escola d’Art i Superior 
de Disseny, una de les arrels artístiques de la població olotina.

La Mare de Déu del Tura és la patrona de la ciutat i és considerada 
una de les Verges més antigues de tot Catalunya. El seu claustre 
queda totalment immers dins la trama regular de l’eixample que es va 
aixecar després dels destructius terratrèmols del segle XV. L’església 
de Sant Francesc de Paula corona la ciutat des de dalt del Volcà 
del Montsacopa.

Els equipaments administratius també gaudeixen d’una situació privi-
legiada prop del nucli urbà. Els organismes de seguretat i emergèn-
cies són els únics que se n’allunyen.

Els serveis socials de la ciutat es pot considerar que hi ha els desti-
nats als barris i els destinats a la ciutat en si. Pretenen acollir, donar 
activitat i promoure els drets a associació i reunió, així com desenvo-
lupadors d’un poble actiu.

Aquest any s’ha inagurat el nou Hospital d’Olot i Comarcal de la Ga-
rrotxa, un equipament que necessitava la ciutat, ja que l’antic hospita 
havia quedat petit i immers en un entorn comercial. Es detecten molts 
centres residencials, o centres de dia per la gent gran, cosa que fa 
evidenciar que la mitjana d’edat a la ciutat es força elevada.

Un altre edifici que s’ha inagurat aquest any és el Mercat Municipal, 
just al costat de l’antic hospital, on s’hi ha emplaçat tradicionalment. 
Per altra banda hi ha el mercat setmanal dels dilluns des de 1702. 
Se situa al llarg del Firal i Firalet, compartint parades de roba, fruita i 
alimentació variada. No obstant també s’ha de remarcar que les fires 
i mercats d’artesania hi són ben presents. Un dels més concorregut 
la Fira de Sant Lluc, dedicat tradicionalment al món de l’agricultura i 
ramaderia, actualment més estès en altres matèries.

_EQUIPAMENTS ESPORTIUS 

1_ Pavellons Municipals d’esports 
2_Pista d’atletisme
3_Piscines Municipals
4_Club Natació Olot
0_Estadi Municipal
Places Equipades i Camps de Futbol

_EQUIPAMENTS CÍVICS I SOCIALS 

53_ Hort Municipal
54_ Casal Bonavista
55_ Casal Cultural Andalús
56_ Recinte Firal
57_ Alberg Torre Margalida 
58_ Centre d’entitats Montolivet
59_ Casal de les Fonts
60_ Cementiri
61_ Escola Taller Mas les Mates
00_Altres petits centres cívics de barri

_EQUIPAMENTS SOCIO-SANITARIS

62_ Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa
63_ Consorci de Medi ambient i Salut Pública 
de la Garrotxa
64_ Residència de discapacitats Mas el Cassés
65_ Casal de la Gent Gran St. Roc
66_ Pisos Tutelats per a la Gent Gran
67_ Residència Casal Marià
68_ Residència antic Hospital
69_ CAP Olot
70_ Casal Gent Gran Olot
71_ Residència disminuïts Psíquics de la Garrotxa

_EQUIPAMENTS COMERCIAL

72_ Mercat Municipal d’Olot
73_ Mercat Setmanal 

_EQUIPAMENTS CULTURALS 

5_ Museu dels Sants
6_ Museu dels Volcans 
7_ Hospici
8_ Casa Museu Can Trincheria
9_ Teatre Principal
10_ Orfeó Popular
11_ Biblioteca Maria Vayreda
12_ Xerrics d’Olot
13_ Arxiu Comarcal i Sala Torín

_EQUIPAMENTS CENTRES EDUCATIUS I DE FORMACIÓ

14_ IES la Garrotxa
15_ IES Bosc de la Coma  
16_ IES Montsacopa
17_ Escola d’Art i Superior de Disseny
18_ Magatzem escola d’Art 
19_ Escola D’adults
20_ Escola de música
21_ Escola Malagrida
22_ Escola Petit Plançó
23_ CEIP St. Roc
24_ Escola Pla de Dalt
25_ Escola Maria Reina
26_ Escola PIA Olot
27_ Col·legi Cor de Maria
28_ CEIP el Morrot
29_ Escola Llar
30_ CEIP Bisaroques
31_ Guarderia el Morrot
32_ Llar d’infants St. Miquel 
33_ Llar d’infants Les Fonts

_EQUIPAMENTS RELIGIOSOS

34_ Ermita St. Francesc
35_ Església St. Pere Màrtir
36_ Església St. Ferriol
37_ Parròquia St. Esteve
38_ Església de la Mare de Déu del Tura 
39_ Església de la Mare de Déu del Carme
40_ Capella Sta. Magdalena
41_ Església Desemparats
42_ Església Parroquial St. Roc

_EQUIPAMENTS ADMINISTRATIUS I ORGANISMES

43_ Ajuntament
44_ Jutjats - Policia
45_ Institut Municipal de Promoció de la Ciutat
46_ Magatzem de la Brigada Municipal
47_ Consell Comarcal - Turisme
48_ Consorci d’Acció Social de la Garrotxa
49_ Mossos d’Esquadra
50_ Servei Emergències Mèdiques
51_ Antic Cos de Bombers / 51.1 Nou Parc de Bombers
52_ Magatzem Municipal

Equipaments Esportius
Equipaments Culturals
Equiapaments de Centres Educatius i Formació
Equipaments Religiosos 
Equipaments Administratius i Organismes Públics
Equipaments Cívics i Sociaals
Equipaments de la Salut
Equipament Comercial

CONTEXTUALITZACIÓ URBANA 
Equipaments
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Apart dels elements naturals d’interés turístic dels quals forma part el 
municipi d’Olot, dins la ciutat hi trobem tot un seguit d’oferta museís-
tica, i una arquitectura digne de museu, la modernista. No obstant 
l’interès de l’arquitectura modernista, no s’ha de deixar de banda 
tot el recull d’obres d’altres estils, renaixentista, barroca eclecticista i 
noucentista que està establerta a la ciutat.

A la vila podem reconèixer quatre museus, dels quals tres es troben 
al centre de la ciutat, en canvi, el Museu dels Volcans ses situa a 
les afores.

_Casa Museu de Can Trincheria: Establert dins una casa pairal de 
gran importància d’Olot, és decorada per un mobiliari d’elevat interès 
que exemplifiquen com vivia una família benestant del segle XVIII. Un 
dels trets més característics són les decoracions originals de divere-
ses estances, amb representacions d’escenes mitològiques i vistes 
de palaus i jardins imaginaris, alternades amb falses motllures, sane-
fes i imitacions de materials nobles, la més important és l’anomenada 
“alcova del General”, feta per Joan Carles Panyó, primer director de 
l’Escola d’Art d’Olot.

Un altre dels elements importants de la casa és un pessebre mo-
numental, iniciat al s. XVIII per Ignasi de Trincheria que, impossibilitat, 
va construir amb ‘ajuda d’un criat. El pessebre monumental presenta 
escenes bíbliques i de la vida quotidiana i altres representacions típi-
ques del pessebrisme tradicional.

_Museu de la Garrotxa:  Situat a l’edifici de l’Hospici (Neoclàssic 
finals s XVIII) de l’arquitecte Ventura Rodriguez, on destaca un sobri i 
elegant pati amb tres galeries d’arcades. Aquest edifici acull diversos 
serveis: les sales permanents i temporals del Museu, sales d’actes...

La sala permanent, situada al tercer pis, presenta l’evolució històrica 
de la comarca, des del segle XVIII al XX. Hi podem trobar escultors 
com Miquel Blay i Josep Clarà. La part principal és la que es dedica 
a l’activitat artística en pintura, constituïda fonamentalment per l’Es-
cola Paisatgística d’Olot. També hi ha representació d’autors forans, 
com Ramon Casas amb un dels quadres més representatius de 
l’art català: “La Càrrega”, i d’altres com Enric Galwey, Joan Llimona 
i Joaquim Mir.

_Museu dels Sants: Nascut l’any 2007 en un edifici neogòtic, con-
siderat el primer taller de sants, pretén difondre l’activitat artesanal 
generada en els tallers de sants de la ciutat. Una activitat centenària 
que ha tingut gran incidència en el desenvolupament econòmic de la 
ciutat. Gràcies a les finestres que comuniquen amb un taller lateral 
actuament en funcionament, els visitants veuen a temps real com 
treballen aquests artesans i conèixer el procés de producció tradi-
cional d’imatges.

Aquestes imatges es modelen seguint la tècnica de l’emmotllatge 
amb pasta de fusta a partir de models originals d’autors reconeguts. 
La planta baixa i el soterrani estan dedicats al procés de producció 
de les imatges. Al primer pis hi trobem exposades imatges represen-
tatives dels diversos tallers que han existit a Olot des de 1880, així 
com també una bona representació de la faràndula olotina, on cal 
destacar la presència dels gegants de Miquel Blay i Celestí Devesa, 
modelats l’any 1888 també als tallers de sants.

_Museu dels Volcans: Se situa a la Torre Castanys, al mig del Parc 
Nou, es considera la secció de ciències del Museu de la Garrotxa. 
Aquest museu integra: espais interiors, d’exposició permanent i tem-
poral,i espais exteriors, amb el jardí botànic de vegetació natural 
olotina i el jardí de plantes medicinals. Els seus continguts se centren 
en la presentació del medi físic de la Garrotxa incidint, per una banda, 
en els fenòmens sísmics i vulcanològics i, per l’altra, en els principals 
ecosistemes de la comarca.

L’exposició es complementa amb un muntatge audiovisual que ens 
parla de l’activitat sísmica i volcànica de la zona, i en el qual el visitant 
pot viure la simulació d’un terratrèmol.

A Olot, el Modernisme va tenir una forta influència sobre l’arquitectura 
urbana. Els arquitectes més importants són, entre d’altres, Alfred 
Paluzie, Josep Azemar, Lluis Domènech i Muntaner, l’escultor Miquel 
Blay,..

_Casa Riera: 1913-1915 Veïna de la casa Solà Morales, aquesta 
casa és important per la seva façana amb decoracions florals i 
ornamentacions modernistes.

_ Casa Solà Morales: 1913-1916 Al Firal, es troba la magnífica façana 
renovada per Lluís Domènech i Montaner (1850-1923). És, sense 
cap dubte, l’exemple modernista més bonic de la ciutat, obra d’un 
artista de gran anomenada. Es pot destacar la galeria superior i les 
seves dotze columnes decorades, així com la rajola de València de 
la barbacana. A més, la façana està adornada amb motius vegetals. 
A la planta baixa destaquen les dues magnífiques cariàtides, que són 
obra de l’escultor Eusebi Arnau i Mascot.

_Escultura de la Lectura: 1918 Situada on comença l’anomenat Fi-
ralet, trobarem aquesta escultura de Miquel Blay (1866-1936). Més 
de trenta obres d’aquest autor es poden admirar al museu comarcal 
de la Garrotxa.

_Casa Gassiot: 1911-1912 En l’edifici d’Alfred Paluzie la influència me-
dieval és clarament visible a la façana principal amb arcs neogòtics. 
Cal fixar-se en la balustrada de ferro forjat i les seves ornamenta-
cions. A la part central, l’àliga de medalló, és una referència al·legòrica 
a la medicina (el propietari era metge) i l’escultura “la radiologia” ens 
remet a l’especialitat a la que es dedicava el propietari.

_Casa Sibidí: 1916)
Al número 3 del carrer Sant Rafel hi trobem aquest edifici. La façana 
està coronada amb decoracions vegetals i florals de gran qualitat 
artística.

_Casa Gaietà Vila: 1901 Just davant de l’església,es troba aquesta 
obra d’Alfred Paluzie, una de les més boniques cases olotines. Com 
en altres cases, hi trobarem una clara influència medieval que s’ob-
serva per mitjà dels merlets que coronen l’edifici. La seva decoració 
és molt variada: vegetals, animals, dracs (molt utilitzats en l’època 
medieval), ferro forjat... I també acolorida: vermell, verd, blanc... Tots 
aquests elements li donen una identitat molt particular.

_Portalada Sureda A la plaça de l’església de St. Estetve, es pot ad-
mirar el portal lateral de l’edifici. És una obra de Sureda amb un tipus 
de ceràmica groga amb creus. Cal remarcar les rampes d’accés, 
amb decoracions vegetals típicament modernistes.

_Pastisseria Ferrer: Són remarcables les decoracions i les corbes 
dels balcons i de la façana, i no es pot pas deixar d’entrar a la botiga 
per poder admirar el magnífic sostre empostissat.

_Can Noguer: Seguint el carrer Bellaire, es pot observar aquest edifici 
que, tot i molt modificat al cap del temps, ha pogut conservar unes 
vitrines decorades amb fusta.

_Casa Escubós: 1906 Veïna de la casa Pujador, presenta prin-
cipalment unes ornamentacions florals sobre les balconades i les 
obertures. Aquestes últimes estan decorades amb ceràmiques florals 
vermelles i verdes, que contrasten amb el verd pàlid de la façana.

_Casa Pujador: 1911-1912 Aquesta casa és certament de les més 
conegudes d’Olot. D’una estructura molt particular, tota en pedra pi-
cada, s’escampa al voltant d’una torre cilíndrica. Es pot constatar que 
la influència medieval és una referència arquitectònica molt important. 
La casa és obra de Josep Azemar (1862-1914).

_Casa Mas Collellmir: Va ser construït per Alfred Paluzie. La tribuna 
està decorada amb motius florals característics del Modernisme.

Cases_obres Modernistes

1_Panteons modernistes
2_Casa Riera
3_ Casa Solà Morales
4_Escultura de la Lectura
5_Casa de Prat
6_Casa Gassiot
7_Casa Sibidí
8_Casa Gaietà Vila
9_Portalada Sureda
10_Pastisseria Ferrer
11_Can Noguer
12_Casa Escubós
13_Casa Pujador
14_Casa Nolasc Sacarest
15_Casa Mas Collellmir
16_C/Joaquim Vayreda 28
17_Torre Pons i Tusquets

Museus

1_Casa Museu Can 
Trincheria
2_Museu de la Garrotxa
3_Museu dels Sants
4_Museu dels Volcans

CONTEXTUALITZACIÓ URBANA 
Cases Modernistes i Museus
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Casa Gaietà Vila Casa Solà Morales Casa Solà Morales
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Museu dels Volcans Museu Comarcal
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Aquest anàlisi pretén donar a conèixer els espais públics de la ciutat 
en què alguns dels seus espais poden ser cedits a entitats, especta-
cles,  reunions o conferències. Molts dels espais són d’associacions 
de veïns. Tots els espais són coberts.

S’han classificat en quatre categories, aules i sales de reunions, sales 
polivalents, sales d’espectacles, i esais on es poden realitzar grans 
esdeveniments. S’ha près com a criteri de classificació elements com 
les dimensions de les sales i el seu aforament, si tenen taules o no, la 
distribució de l’espai amb cadires  butaques i la presència d’escenari.

La polivalència dels espais és clara, les aules i sales de reunions es 
caracteritzen pel fet de tenir taules i cadires per dur a terme tallers, 
classes i cursos, l’aforament de les quals està entorn a 30 persones.

Les sales polivalents són definides per espais de superfície entorn els 
80m2 on es poden dur a terme activitats que no siguin estrictament 
estàtiques. Aquestes sales acostumen a estar en casals cívics dels 
diferents barris d’Olot.

Les sales d’espectacle inclouen tots aquells espais que el seu afo-
rament ronda les 100 persones, fins i tot en alguns casos, com per 
exemple el casal del barri de St. Miquel, el duplica. Tots ells compar-
teixen la presència d’un escenari practicable amb teló. Són les sales 
on es realitzen actes de presentació, actes amb conferenciant o 
espectacles en viu o projectats en pantalles.

Els grans esdeveniments estan reservats per espais amb un alt afo-
rament, al voltant de 1000 persones. Aquests inclouen els 1600m2 
coberts del pavellons del recinte firal i els pavellons d’esports 7000m2 

aprox., que estan situats a les afores del nucli de la ciutat. L’Hospici i 
el Teatre Principal, situats al centre de la ciutat, tenen una proximitat 
als habitants que fa que el seu ús sigui més freqüent.

 

 

Aules i sales de reunions
Sales polivalents
Sales d’espectacle
Grans esdeveniments

1_Casal St. Miquel  (200/30pax)
2_Casal Planotes
3_Casal Vivendes Garrotxa 
(30/10pax)
4_El Cassés (50/15pax)
5_Sala del Torín (729pax)
6_Casal St.Francesc Estires 
7_Claustre del Carme 
8_Casal St. Miquel  (200pax)
9_Can Castellanes (25pax)
10_Casal St. Cristòfol - St. 
Bernat
11_Casal St. Miquel  
(200/30pax)
12_Teatre Principal (450pax)
13_Biblioteca Marià Vayreda
14_Local Municipal (40/10pax)
15_Casa Museu Can Trincheria

16_Orfeó Popular Olotí 
17_Centre Cultural “Els Catòlics”   
(12/110pax)
18_Antic Hospital St.Jaume                
(80/14pax)
19_Hospici (pati i sales)
20_Institut Municipal de Promo-
ció de la Ciutat (60/12pax)
21_Casal de la Gent Gran 
(50pax)
22_Fundació Estudis Superiors 
d’Olot
23_Alberg Torre Malagrida
24_Casa Cultural d’Andalusia 
(100pax)
25_Pavelló Firal (1600m2)
26_Pavellons esportius 
27_Casal Bonavista

CONTEXTUALITZACIÓ URBANA 
Espais de Reunió-Espectacle-Esdeveni-
ments
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3_TERRA DE VOLCANS 
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El Parc Natural de la Zona Vocànica de la Garrotxa és un dels 
espais protegits més singulars de tot Catalunya, ja que és la regió 
volcànica més ben conservada de tota la península ibèrica i una de 
les representatives de l’Europa continental. Té, per tant, un interès 
geològic molt gran.

Ocupa una superfície de 15.300 hectàrees repartides en onze muni-
cipis, un dels quals, és Olot. En el seu interior existeixen 28 reserves 
naturals protegides pel seu interès geològic i botànic que preserven, 
de formaa majoritària, els cons volcànics de major interès geomo-
fològic.

Aquesta singularitat va motivar que a l’any 1917 el naturalista mossèn 
Gelabert fes la primera proposta de protecció de la zona volcànica, 
però no va ser atesa. Més tard, el creixement urbà i industrial que 
va experimentar la regió als anys setanta va comportar tot un se-
guit d’agressions greus que van amenaçar greument el conjunt dels 
seus valors naturals: extraccions de gredes (Montsacopa, croscat...), 
contaminació de rius i torrents, abocadors incontrolats i, sobretot, 
un creixement urbanístic mancat de planificació i poc respectuós a 
l’entorn natural.

L’any 1976 la Institució Catalana d’Història Natural va publicar el “Lli-
bre Blanc de la Gestió de la Natura als Països Catalans”, el qual 
denunciava la greu situació de la natura al nostre país i feia esment 
de les agressions que patien els volcans de la Garrotxa, per als quals 
reclamab¡va especials mesures de protecció.

La preocupació que es va despertar en diferents sectors socials, va 
culminanar aquell mateix any amb amb la creació de l’activa Comis-
sió Promotora per a la Protecció de la Zona Volcànica, la qual va 
promoure diferents mobilitzacions ala comarca. 

Finalment, el valor excepcional d’aquesta zona volcànica va  ser 
reconegut pel Parlament de Catalunya l’any 1982 quan va aprovar 
per unanimitat una llei que va ser la primera de protecció d’un espai 
naturl al nostre país.

La Llei de protecció esmenta diferents valors a protegir, des de els 
cons volcànics i colades de lava, els quals són uns testimonis excep-
cionals que no es repeteixen en tota la resta de península ibèrica, 
fins a nombrosos afloraments geològics que permeten apreciar els 
materials generats per l’activitat volcànica, a més de la gran riquesa 
i diversitat d’espècies vegetals que recobreixen els sòls volcànics i de 
la bellesa especial del seu paisatge. Posteriorment, la Llei 12/1985, 
d’espais naturals de Catalunya, va requalificar-lo com a parc natural.

El territori del Parc Natural és de muntanya mitjana i s’estén des 
dels 200 m d’altitud de Castellfollit de la Roca, a l’est de la zona 
protegida, fins als 1.027 m del Puigsallança, punt culminal de la serra 
de Finestres.

El clima és típicament mediterrani humit, amb una mitjana de pre-
cipitacions anuals situada al voltant dels 1.000 l/m2. A la cubeta 
olotina, encerclada de muntanyes, s’hi produeix una inversió tèrmica 
que provoca la presència regular de boires que, junt amb una major 
pluviositat associada a les tempestes d’estiu del Pirineu, possibiliten
l’existència d’una vegetació típicament atlàntica.

L’activitat volcànica s’ha manifestat al llarg de centenars de milers 
d’anys per mitjà d’erupcions amb llargs períodes de descans; el da-
rrer episodi eruptiu es va produir fa uns 11.500 anys. L’alteració su-
perficial dels materials volcànics ha donat lloc a l’existència de més 
de 3.300 ha de sòls singulars d’origen volcànic. 

Les serralades transversals es troben solcades per un seguit de 
falles profundes que s’encreuen. Aquestes falles són com enormes 
escletxes de l’escorça terrestre causades per les tencions que ha 
estat sotmesa. Aquestes són les que van permetre l’ascenció del 
magma des del mantell superior del planeta.

TERRA DE VOLCANS 
El Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa

La Garrotxa

Terme Municipal d’Olot

Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa
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La major part dels volcans se situen al fons de les valls, però també 
n’hi ha d’adossats als vessants de les serres o en les seves carenes. 
Quasi tots els volcans de la Garrotxa es van originar a partir d’una 
única erupció, que podria haver durat des d’alguns dies fins a po-
ques setmanes. Generalment, però, en cada erupció es van produir 
diferents fases en què canviava el tipus d’activitat eruptiva.

El magma no procedia d’una cambra magmàtica, sinó que pujava di-
rectament. Això ha comportat que cada volcà s’ha format només en 
un episodi eruptiu i que no puguin entrar una altra vegada en activitat.

Després de l’orogènia alpina, que va donar lloc als Pirineus i va 
plegar els materials eocènics sedimentats a la comarca, va tenir lloc 
un període de tectònica distensiva que va originar la fragmentació 
de l’escorça terrestre a través d’un sistema de falles paral·leles que 
van separar diferents blocs del substrat, aixecats i enfonsats uns 
respecte dels altres. 

Aquesta estructura s’ha d’emmarcar, en l’àmbit de l’Europa occiden-
tal, en l’anomenat sistema de rifts intracontinentals, responsables del 
vulcanisme d’Eiffel a Alemanya, l’Alvèrnia a França i de la Garrotxa. 
La intensa fracturació de l’escorça va fer possible l’ascensió directa 
de magmes generats en el mantell superior fins a la superfície. La 
distribució dels cons volcànics en el territori està directament relacio-
nada amb la posició d’aquestes fractures: els volcans solen aparèixer 
en els punts d’intersecció entre dues falles o bé alineats sobre una 
mateixa esquerda.

Les erupcions volcàniques poden ser molt diferents segons la com-
posició del magma que expulsen i la presència o l’absència d’aigua 
en el subsol que travessen. Pel que fa a les erupcions de la Garrotxa, 
el magma expulsat ha estat de baix contingut amb gasos i això ha fet 
que la majoria d’erupcions hagin estat de tius estrombolià.

L’activitat explosiva estromboliana es caracteritza per la projecció de 
cendres, gredes, escòries i bombes volcàniques. Tots aquests ma-
terials s’acumulen al voltant de la xemeneia i formen el con volcànic.
Una altra activitat molt més explosiva és la de tipus freatomagmàtic, 
causada per la interacció del magma que puja a més de 1.000º C i 
l’aigua del subsòl. En formar-se una gran quantitat de vapor d’aigua, 
l’augment de la pressió va comportar grans explosions. Els resultats 
són grans depressions al terreny, de morfologia circular.

Les colades de lava que van emetre els volcans es van escolar 
seguint el pendent, van ocupar els cursos dels rius, van reblir valls i 
les van convertir en planeres i molt fèrtils. El vulcanisme és, doncs, 
un poderós agent modificador del relleu i ha condicionat la distribució 
dels assentaments humans d’una bona part de la comarca. 

L’emissió de corrents de lava és el resultat de l’activitat efusiva que 
els va originar quan el magma sortia amb poca pressió. El diferent
tipus d’escolament i refredament ha originat les curioses formes de 
les cingleres basàltiques de la zona, esquerdades en columnes, blocs 
o lloses segons si el refredament es produïa en repòs o en moviment. 

Aquests fenòmens es poden observar en diferents indrets del Parc 
Natural entre els quals destaquen les cingleres basàltiques de Caste-
llfollit de la Roca i Sant Joan les Fonts). 

La majoria dels volcans es van formar en dues fases eruptives: la 
primera de tipus estrombolià en la qual es va formar el con volcànic 
a mida que es dipositaven els materials, i la segona de tipus efusiu, 
amb l’emissió de les colades de lava. El resultat són cons volcànics 
amb cràters esvorellats, en forma de ferradura, a causa de l’erosió 
posterior d’un costat del con per part de la colada de lava (volcà 
del Croscat ).

A més dels valors geològics i biològics esmentats, el paisatge fou 
l’altre valor que va justificar la declaració d’espai protegit. La modèlica
distribució del sòl en conreus, pastures, boscos i l’emplaçament de 
l’habitatge rural, com a resultat d’un assenyat aprofitament agrope-
cuari i forestal,  han configurat arreu de la zona volcànica un paisatge 
d’aspecte ordenat, equilibrat i serè.

Graderes Volcà del Croscat

Vista zona volcànica
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Actualment, a la Zona Volcànica de la Garrotxa hi ha més de qua-
ranta volcans de diferents èpoques d’erupció. No tots els volcans 
explotaren de la mateixa manera ni van tenir només una erupció. És 
per això que molts dels volcans han quedat tapats per la vegetació 
o a simple vista no es reconeix com a tal.

El volcà de Santa Margarida és un dels més famosos del conjunt i 
més visitat de la zona; en canvi no és ni de lluny tant ben conegut 
pels científics, ja que es tracta d’un volcà complex, l’activitat del qual 
encara no ha estat esbrinada. En contra del què aarenta, amb la 
forma tant regular del con, i la nitidesa amb la qual es pot apreciar el 
cràter, que, segons les darreres investigacions, posen en evidència 
qua ha tingut diferents fases d’erupció, algunes de les quals han 
estat estrombolianes i altres freatomagmàtiques. A més, tot el volcà 
va ser recobert per projeccions procedents del veí Volcà del Croscat, 
que va entrar en erupció molt més tard.

El Volcà del Croscat no és només el mes gran de tota la Península 
Ibèrica, sinó que també és el més jove de tots, ja qua la seva darrera 
erupció va produir-se ara fa uns 11500 anys. La gran quantitat de 
greda acomulada, va ser objecte d’explotació minera a cel obert 
durant molts anys; fins 1991 no es van aturar aquestes extraccions, 
que han seccionat el con d’aquest volcà de dalt a baix i han obert 
talussos que superen els 100m d’alçada i el 500m de longitud. 

Al veure l’estructura interna, s’afirma que es va formar en un sol 
període d’activitat estrombolliana, molt ràpida i sense interrpució. Les 
seves projeccions formen un mantell piroclàstic que recobreix una su-
perfície de 20km2, i l’extensa colada de lava que va brollar d’aquest 
volcà va arribar fins el Riu Fluvià, a uns 6 km de distància, va obs-
truir-ne el desguàs i va formar llacs, dessecant-se amb els anys i 
donant lloc a una plana fèrtil

El volcà de Roca Negra es caracteritza per la forma regular i el seu 
bon estat de conservació del seu con, que fa 108m d’alçada i té una 
planta quadrangular i lleugerament arrodonida. El cràter, que va des 
de la base fins al mateix cim, té 210m d’amplada i 350m de llargada 
i s’obre al flanc nord-est en la direcció del màxim pendent, per on es 
va escolar l’emissió de lava. Aquestes característiques el classifiquen 
com a estrombolià. L’alzina en cobreix els vessants assolellats, men-
tre que els obacs estan coberts per rouredes de i arbres caducifolis. 

A_1. LA PLAÇA DE BRAUS  
1.1 Equipaments

1_Volcà del Repassot
2_Volcà de Cairat
3_Volcà de Repàs
4_Volcà d’Aiguanegra
5_Volcà de Claperols
6_Volcà de la Garrinada 
7_Volcà del Montsacopa 
8_Volcà Bac de Can Tries
9_Volcà Gengí
10_Volcà Puig de l’Estany
11_Volcà Puig de Bellaire
12_Volcà Puig de l’Ós
13_Volà de Montolivet
14_Volcà de les Biseroques
15_Volcà de Can Barraca
16_Volcà de Pujalós
17_Volcà de Puig de Garça
18_Volcà Puig Astrol
19_Volcà Pomereda
20_Volcà del Croscat
21_Volcà Puig Martinyà i conjunt 
(S’Agonia, Puig Sa Font, Mallola, 
Torn

22_Volcà del Racó
23_Volcà Cabrioler
24_Volcà Puig Jordà
25_Volcà Puig de la Costa
26_Volcà Torrent
27_Volcà de Santa Margarida
28_Volcà de Rocanegre
29_Volcà de Puig Subià 
30_Volcà Simó                
31_Volcà Sa Ribera
32_Volcà Sant Jordi
33_Volcà de la Font Pobra
34_Volcà Tuta de Colltort
35_Volcà de Can Tià
36_Volcà Traiter
37_Volcà Puig Rodó
38_Volcà Medes
39_Volcà Llacuna negra
00_Volcà de la Canya

    Límit del Parc Natural

A continuació es presenten els Volcans més representatius del parc,   
situats i enumerats, s’intueix que s’assenten dins unes línies ima-
ginàries que coincideixen amb les falles, les quals van esdevenir vol-
cans. Els volcans més turístics són els que es reconeix a simple vista 
el con i el seu cràter, que a continuació es descriuen.

El Volcà de Santa Margarida és un dels més famosos, no obstant, 
no és, ni de bon tros un dels més coneguts científicament ja que 
es tracta d’un volcà complex. En contra del que fan pensar la seva 
forma regular, i la nitidesa que es pot apreciar el cràter, les darreres 
investigacions posen en evidència que va tenir diferents fases d’erup-
ció, algunes estrombolianes i d’altres freatomgmàtiques. A més, tot 
el volcà va ser recobert  per projeccions procedents del Volcà del 
Croscat, que va entrar en erupció més tard.

Al mig del cràter es troba una ermita, d’origen romànic, molt modifi-
cada posteriorment. Va ser destruïda pels terratrèmols del s XV; l’any 
1865 es va reconstruïr en forma de senzill temple d’una sola nau i 
carreus ben escairats. El fons del cràter, actulment un prat, abans 
era conreat per l’ermità de Can Santa, la masia que hi ha al craner 
del cràter.

Els flancs del volcà són coberts de boscos, alzinars a solell i caduci-
folis mixtos molt diversos a l’obaga,que han jugat un paper decisiu en 
la conservació del con, i han evitat que fos erosionatper les pluges 
que tant sovint cauen a la zona.

El Volcà del Croscat és considerat el més gran de tota la Península 
Ibèrica, fet que va comportar que s’explotés com a extracció de 
greda. És el volcà més jove de tots, ja que la seva darrera erupció 
es va produïr fa 11500 anys.

El fet d’haver estat una explotació minera fins el 1991, ha provocat 
que hi hagi un tall vertical de tot el volcà amb talusss que superen 
100m d’alçada. Aquest tall permet apreciar-ne l’estructura interna i 
a firmar que es va formar en un sol eríode d’activitat estrombliana.

Les projeccions del Croscat formen un mantell piroclàstic que re-
cobreix una superfície de 20km2, l’extensa colaada que va brollar 
d’aquest volcà va arribar fins al riu Fluvià, a uns 6km de distància, va 
obstruir-ne el desguàs i va formar petits aiguamolls com el de la Vall 
d’en Bas, que al llarg dels segles s’han anat reblint i assecant fins a 
desaparèixer i donar lloc una plana fèrtil.

El Croscat és totalment cobert per boscos, llevat de les àrees ex-
cavades del vessant nord. La banda obaga hi ha una tremoeda i 
a la resta alzina, el cràter, després d’un incendi hi va rebrotar roure 
martinenc.

El Volcà  de Rocanegra es caracteritzaper la forma regular i el bon 
estat de conservació del seu con de 108m d’alçada. El cràter de 
210m d’amplada, s’estén des de la seva base fins al mateix cim. 
L’emissió de lava es va escolar pel vessant nord-est. 

Aquestes característiques permeten classificar-lo com a estrombolià, 
encara que la la datació no és coneguda. L’alzina cobreix els seus 
vessants assolellats, mentre que els obagc estan coberts per roure-
des i boscos caducifolis.

A banda de l’interés geològic i volcànic, la vegetació i la fauna també 
són d’unes caraterístiques específiques de molt interès. Per una ban-
da, la flora que s’hi pot trobar prèn una varietat extraodinària gràcies 
al clima, amb un gran índex de pluviositati, per les fortes oscil·lacions 
de temperatura i per la varietat dels substrats. Per aixà hi conviuen 
espècies caractrístiques de la vegetaació mediterrània, centroeuro-
pea, o atlàntica.

Gràcies a la diversitat de vegetació la fauna també és rica i abun-
dant, més gran en invertebrats, lligats acondicions climàtiques i de 
vegetació, que els vertebrats, més subjectes a l’acció de l’home i als 
depredadors, tot i això han estat catalogats 222 espècies al parc.

TERRA DE VOLCANS 
Els Volcans

1_Volcà Repassot
2_Volcà Cairat
3_Volcà Repàs
4_Volcà d’Aiguanegra
5_Volcà Claperols
6_Volcà de la Garrinada
7_Volcà del Montsacopa
8_Volcà del Bac de les Tries
9_Volcà Gengí
10_Volcà Puig de l’Estany
11_Volcà Puig de Bellaire
12_Volcà Puig de l’Ós
13_Volcà de Montolivet
14_Volcà de les Biseroques
15_Volcà de Can Barraca
16_Volcà de Pujalós
17_Volcà de Puig de la Garça
18_Volcà Puig Astrol               
19_Volcà de Pomereda
20_Volcà del Croscat
21_Volcà de Puig Martinyà (i 
conjunt Puig Agonia, Puig sa 
Font, Mallola, Torn) 

22_Volcà Puig de Mar
23_Volcà del Racó
24_Volcà de Cabrioler
25_Volcà Puig Jordà
26_Volcà Puig dels Costa 
27_Volcà Torrent
28_Volcà de Santa Margarida
29_Volcà de Rocanegra
30_Volcà de Puig Subià
31_Volcà Simó
32_Volcà Sa Ribera
33_Volcà de Sant Jordi
34_Volcà de Font Pobra
35_Volcà de Colltort
36_Volcà de Can Tià
37_Volcà Traiter
38_Volcà Puig Rodó
39_Volcà Medes
40_Volcà Llacuna Negra
00_Volcà de la Canya
00_Volcà St. Marc
00_Volcà Puig Roig
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Paratge de la Font Moixina
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Volcà del Croscat Volcà de Santa Margarida La Fageda d’en Jordà



54

Per tal de donar a conèixer Alguns dels volcans de la zona i dirigir el 
tuisme i els visitans per lloc concrets per poder tenir un màxim control 
i preservació del medi s’han descrit, segons el PNZVG diferents itine-
raris. A continuació es mostren els més representatius dels volcans, 
sabent que n’existeixen d’altres.

_ L’itinerari Santa Pau- Santa Maria dels Arcs- el Sallent comença 
a l’aparcament del pont de Santa Pau continua pelcentre i se surt 
pel carrer de les Cases Velles. L’itinerari travessa el camp de futbol 
(aparcament d’autobusos) i surt a una carretera. En pocs metres 
tomba a la dreta vorejant la roureda de Can Pratdavall. Passat el
mas un corriol a la dreta porta al coll de Can Rosta. Arribant al mas 
cal vorejar-lo pel darrera i se surt a una pista que s’acostarà a Can 
Esparregueres (on es poden observar alzines monumentals). S’arriba 
a la carretera de Mieres, es travessa el pont i es gira a l’esquerra 
per una petita pista. 

_L’itinerari Can Xel- castell de Colltort- Fontpobra- Can Xel comença 
al davant de Can Xel (a l’aparcament del restaurant). Es puja per la
carretera a Sant Miquel de Sacot, deixant el castell de Sacot a la 
dreta i, passat el mas de Can Batlle, s’endinsa al bosc. Es segueix 
pujant per un corriol que queda a la dreta direcció al coll de Colltort. 
A la dreta del coll es troba el castell del mateix nom. Se segueix 
pujant per trobar la dolina de Fontpobra (dins un bosc amb marcada 
inversió tèrmica). Es baixa cap a la font de Fontpobra (afloraments 
volcànics). Arribant a la font, es troba la pista que portarà al Coll 
de Bassols. Després de trobar l’encreuament amb l’itinerari 1 i 4, 
se segueix la carretera del Pla de Sacot que portarà altra vegada 
a Can Xel.

Passat una font es voreja el riu fins una passera, es travessa i  es 
puja cap a Sant Vicenç de Sallent. Es passa pel darrera l’església 
i surt a la carretera. L’itinerari segueix per un corriol a l’esquerra del 
pont ( tram compartit amb el GR-2 ) que passa per sota Can Batlle i 
fins al salt del mateix nom. Es puja pel camí ral i passat Can Formiga 
es pot veure la pedra del Diable en un prat a la dreta. El camí torna 
a travessar el riu, troba fonts fins al trencant de Sant Martí Vell. Aquí 
hi ha l’opció de seguir recta o girar a la dreta per
pujar a l’ermita. Es torna a travessar el riu i es puja en direcció a 
Santa Pau arribant a la carretera de Mieres.

_L’Itinerari Fageda d’en Jordà-Volcà de Sta. Margarita-Croscat és 
circular i està pensat per començar-lo i acabar-lo en el mateix punt 
després de visitar tres dels llocs més coneguts i atractius del Parc 
Natural. Si bé l’inici recomanat és l’Àrea de Can Serra (Fageda d’en 
Jordà), també es pot començar a l’Àrea de Santa Margarida.

Sta. Margarida es tracta d’un volcà mixt, que tingué fases eruptives 
de tipus estrombolià i freatomagmàtic. Aquestes darreres són explo-
sives, i la que va produir-se al de Santa Margarida va obrir, en escla-
tar, un ample cràter circular, dins del qual hi ha l’ermita que dóna nom 
al volcà. Tret del cràter, que és avui un prat, la resta del volcà està 
recobert de boscos, alzinars a solell i caducifolis mixtos a l’obaga.

El Croscat és un volcà de tipus estrombolià i el seu con és el més 
gran de la península Ibèrica, amb 160 m d’alçada. És també, segons 
sembla, el més jove de tots. Durant anys va patir extraccions de 
materials volcànics al seu flanc, que han deixat un tall impressionant 
(grederes)

_En l’itinenerari Olot-Fageda d’en Jordà-Can Xel es parteix del Parc 
Nou per la porta sud i vorejant horts i parets seques s’entra tot seguit 
als Paratges de la Moixina.
Abans d’abandonar els Paratges, a mà esquerra, hi ha el Camp d’en 
Broc, zona d’aiguamoixos restaurada que s’ha convertit en un lloc 
interessant per a la fauna, periòdicament visitat per diverses espècies 
d’ocells rars a la comarca. 

El camí duu ara fins al Triai, on enllaça amb el ramal que ve del pont 
de les Móres i segueix, ja unificat, enfilant-se cap a la Fageda d’en 
Jordà. En aquest tram, hi ha diversos  punts des dels quals es poden 
contemplar belles panoràmiques del pla d’Olot amb el Puigsacalm 
darrere. 

Aquesta fageda constitueix un dels racons més verds i profunds de 
la comarca, excepcional per trobarse a 550m d’altitud. La Fageda 
d’en Jordà, situada en una plana al damunt de la colada de lava del 
Volcà del Croscat, és per si sola un ecosistema únic.

_L’itinerari de la Font Moixina parteix de la Torre Castanys i trascorre 
pels paratges de la font que li dóna el nom i la Deu. Els jardins de la 
torre formaven part d’una antiga finca senyorial, té elements de jar-
dineria anglesa juntament amb boscos de gran interès botànic amb 
espècies autòctones, en què cal destacar la roureda monumental de 
roure pènol i boix. Els aiguamolls de la Moixina destaquen per la seva 
tranquil·litat i frescor, han estat declarats reserva natural d’interès 
geobotànic, un encant reproduït en milers de pintures.

_L’itinerari natural més aprop de l’àrea urbana, exceptuant el del 
Montsacopa, desenvolupat apart, és el del Fluvià. El recorregut cir-
cular ressegueix el curs del riu des del MasTusols fins al Pont de les 
Moreres. és un recorregut refrescant que permet descobrir paisatges 
perduts i florits  l’estiu, però també, una façana de tallers i fàbriques 
que utilitzaven l’aigua. Cal destacar l’àrea recreativa dels Tussols, així 
com  les fonts de St. Roc, la Puda i la de la Gruta. També es troben 
dins la ruta els Prats de Mandra i el Parc de les Móres.

Aquests representen els itineraris més volcànics del parc natural, la 
majoria d’aquests parteixen de l’aparcament de Can Xel o el de la 
Fajeda, que queden més o menys centrats als volcans més famosos 
d’Olot.

Aquest fet, juntament amb l’inici d’alguns dels itineraris, ja a les afores 
de la ciutat, fa que el turista o visitant de l’àrea volcànica perdi la 
oportunitat d’accedir als inetressos culturals i fins i tot naturals que 
ofereix la ciutat, incloent els  volcans urbans, així com també tots els 
serveis. Per tant, una de les intencions del treball es poguer cosir els 
itineraris més importants del parc natural amb la ciutat, evitant l’aïlla-
ment d’aquesta, de la zona volcànica de més interès de la Península.

Itinerari Santa Pau- Santa Maria dels Arcs- el Sallent
Itinerari Can Xel- castell de Colltort- Fontpobra- Can Xel
Itinerari Fageda d’en Jordà-Volcà de Sta. Margarita-Croscat
Itinerari Olot-Fageda d’en Jordà-Can Xel
Itinerari Font Moixina
Itinerari Fluvià

TERRA DE VOLCANS
Els Itineraris
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TERRA DE VOLCANS 
Les 10 escències d’Olot

El plànol-resum, extret de Turisme Garrotxa.cat mostra les 10 escèn-
cies d’Olot. Afegeig rutes dirigides al coneixement dels Museus i de les 
cases modernistes, rutes dins el Parc Natural i la via verda de l’antic 
carrilet d’Olot. A més afegeix actuacions dels arquitectes olotins RCR 
com a punts d’interès paisatgístic i arquitectònic.
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ELS VOLCANS I LA CIUTAT 
L’eix dels Quatre Volcans Urbans

Volcà de Montolivet

Es considera que l’emplaçament de la Plaça de Braus se situa so-
bre dos eixos imaginaris. Per una banda, l’eix dels volcans urbans, 
per altra, un eix important d’equipaments de la ciutat, descrit més 
endavant.

No és casualitat que tres, dels fins al moment considerats quatre 
volcans urbans, se situïn sobre un eix, aquest conicideix amb una 
falla de l’escorça terrestre en la qual s’hi van formar. Si es continúa 
la falla direcció nord-est es trobaria el Volcà Aiguanegra i Repàs, 
Repassot, Cairat i Claperols.

No obstant, a continuació es presenta un estudi geològic el qual 
presenta el Puig del Roser com a petit con volcànic que tingué una 
estreta relació amb l’erupció del Volcà del Montsacopa.

Per tant, l’emplaçament presenta unes qualitats geomorfològiques 
impecables per situar-hi un equipament destinat a l’estudi, mostra i 
formació en el camp volcànic. 
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TERRA DE VOLCANS 
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La història de la tauromàquia, s’origina a partir de l’existència del bou 
brau, establert a la península ibèrica, en temps primitius, on va trobar 
les condicions més favorables per viure.
En versos de la Bíblia ja es fa referència a sacrificis de braus l’holo-
caust de la divina justícia, considerant-lo com a símbol de fortalesa i 
feresa de la mateixa manera es troben referències de sacrificis en les 
civilitzacions íberes, on els desafiaven en espectacles públics. 

Sovint s’ha considerat l’origen de les places de braus als circs ro-
mans. Tot i aixÍ, sembla més versemblant que es remunti a èpoques 
molt més antigues, ja que els temples celtibèrics, on celebraven sa-
crificis de braus en honor dels seus déus, ja tenien la forma de les 
actuals places.  A Numànica (Soria) es poden visitar restes d’aquests 
rituals. Un altre precedent de la tauromàquia fóren les influències 
grecoromanes, amb la seva afició al circ, es va accentuar el seu 
caràcter d’espectacle i va desaparèixer el paper que ocupava com 
a ritual religiós.

La única època històrica de discontinuïtat de les corregudes de braus 
va ser en la invasió de la península per part dels musulmans on es 
van prohibir per considerar-se abominabes. Tot i així la Espanya 
medieval manté  l’espectacle, però a mode exclusiu de la noblesa. El 
senyor feudal, muntat a cavall i armat amb una canya llarga, mante-
nia una lluita amb el brau demostrant habilitat i dons de bon cavaller.
Les corregudes de braus tal i com avui les coneixem neixen cap el s. 
XVIII, quan la noblesa abandona el toreig a cavall i la plebs comença 
a fer-ho a peu, demostrant el seu valor i destresa, per tant, passa de 
ser un esport elitista a ser del poble, cosa que aporta gran número 
de públic.

La Plaça de Braus d’Olot s’inagura a mitjans del s. XIX concretament 
el 24 de juliol de 1859. És la segona plaça més antiga de Catalunya, 
darrere la plaça del Torín a Barcelona, situada on actualment hi ha 
la seu central de Gas Natural (Barceloneta) i que s’inagurà el juny de 
1834. La plaça d’Olot és considerada una de les més antigues de 
tot l’estat, juntament amb la que es coneix com la primera, la Plaça 
de braus de Béjar (Salamanca) que data del 1711, seguida de la 
de Sevilla 1761-1881, Saragossa 1764, la de Ronda (Màlaga) 1785 
i Aranjuez 1793, Palència 1800+-. A la primera meitat del segle XIX 
s’inaguren places a Baeza, que té dues places una data del 1828 
i l’altre 1891; Bocairente i Almendralejo 1843; Ciudad Real i Zafra 
1844; Almagro 1845; Còrdoba i Càceres 1846; Alacant i Jaén 1847; 
Antequera 1848; Osca 1849; Soria 1854 i juntament amb la d’Olot, 
la de Tomelloso, el 4 d’octubre. 

A la resta de Catalunya, es van inagurar diferents places amb interés 
com la de Tortosa 1878, Tarragona 1883, Figueres y Mataró 1894, 
Girona 1897, i altres com Caldes de Montbui, Vic, Cardona, Cam-
prodón, Manlleu, Ripoll, Amposta... 

Malgrat que la construcció dati de la segona meitat del s. XIX la afició 
als bous, braus, vaques i “correbous” ve, com a mínim, de l’Olot de 
l’any 1636 on es té un document de la festa major que ho cita, coin-
cidint amb l’estrena del nou retaule de Sta. Maria del Tura.

Una de les primeres referències taurines, relacionada amb el santuari 
de la Mare de Déu del Tura prové d’una llegenda tardana que explica 
que la marededéu va ser trobada per un bou del Mas Caritat i per 
això la imatge va ser venerada, ja en el segle XV, amb l’advocació del 
Tura, per recordar que havia estat trobada per un “tura”, nom que es 
donava antigament als toros o braus joves a la contrada. La imatge 
romànica venerada al santuari fa segles, té per símbol la figura d’un 
bou ajagut posat sota els peus de Maria.

Per commemorar l’estrena del retaule d’un nou altar major, al 1636 
es van començar a fer unes extraodinàries festes, un dels espec-
tacles de les quals va ser el “correbou” el document narra que a la 
sortida de la capella del Tura 
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“va arribar un brau molt valent per correrlo á costas del Capitá y en 
haver dinat tancaren tots los cantons, y corregueren lo dit brau sens 
corda en la Plassa [...] era una cosa nunca vista y tots los soldats ab 
llurs penatxos vestits á las mil maravelles corrian lo brau y lo varen 
matar en la Plassa los soldats y apres se ajuntaren tots los soldats 
y ab llurs atambors á modo de filera passaren per la Carniceria y 
alli va repartir lo brau entre tots los soldats que era cosa graciosa 
de veurer”

Com passava en altres poblacions, per fer córrer bous era necessari 
habilitar un espai públic, que a Olot era la plaça Major; els nou carrers 
que hi dónen, degueren possiblement tancar-se, en aquella ocasió, 
amb carretes, feixines, mobles inservibles i fustes velles, tot situant els 
espectadors als terrats i en les obertures de les cases que dónen a 
la plaça. A mitjans del segle XVIII van fer-se, de nou, festes extraor-
dinàries, aquesta vegada per la benedicció del nou temple dedicat a 
la Mare de Déu del Tura, és a dir, l’ampliació de la capella.

Els actes festius tingueren lloc els dies 9 i 10 de desembre de 1748, 
en una època poc propícia a Olot pels espectàcles a l’aire lliure. Tot 
i així al segon dels esmentats dies, començà: “La corrida de toros 
en la plassa major que may se havia vist tant coronada de Gent, 
ni may se havia fet corrida que causás major diversió y alegria. Los 
toros eran bravos, pero la destressa dels torajadors burlant sempre 
sa fieresa doná sols que admirar á la Plassa, y á la Música repetidas 
ocasions de celebrar ab trompas y obuessos las moltas sorts que 
executaren».

Durant el segle XVIII hi hagué altres esdeveniments que van ser fes-
tejats pels olotins i van incloure curses de braus, com succeí el 1750 
amb motiu de la col·locació de la primera pedra de l’ampliació de 
l’església parroquial de Sant Esteve; les festes d’estrena del temple 
ampliat, pel setembre de 1763; l’estrena d’una nova capella dalt el 
volcà Montsacopa, el 1778, i les festes per la pau pactada amb 
França, per l’abril de 1796, amb una “lucida corrida de toros en la 
Plaza” que va durar fins fer-se fosc. 

L’afecció dels olotins, o de part de la població, era evident i això va 
fer que continuessin programant-se regularment espectacles taurins 
durant el segle XIX. N’hi hagué per les festes extraordinàries de 1819, 
dedicades al capità general F.J. Castaños, i també per l’octubre de 
1823, per festejar la llibertat de Ferran VII i demostrar la lleialtat “al 
Altar,y al trono”. Entre la sèrie d’actes festius previstos en aquella 
ocasió, s’hi va incloure una “corrida en la Plaza ferial” que va durar 
de dues del migdia a cinc de la tarda. Un manuscrit d’aquella època, 
del Dr. Domènec Torà, diu que, a Olot, “Apenas hay buey que no 
corra las callesy plazas acompañado de imnenso gentío,antes de 
marchar al degüello y matadero”, i era tan gran la dèria, que la gent 
assistia “con gritos, alaridos y silbidos a ver ó hacer suertes al toro”.

Uns quants anys després, pel juliol de 1843, per festejar el pronun-
ciament militar de Torrejón de Ardoz, s’organitzaren igualment festes 
públiques extraordiàries i un dels actes fou un espectacle amb “toros 
en la plaza con intermedios de bayle”. Per l’octubre de 1846, amb 
motiu del casament d’Isabel II, van tornar-se a fer festeigs públics i es 
construí una plaça de braus al camp del Firal, “cuya diversión atrajo 
un numerosisimo concurso”, tornant-se a repetir “la corrida de toros” 
en el darrer dels tres dies de durada de la festa. Al Camp de Mart 
(actual plaça Clarà) s’hi havia construït, en aquells anys, “Un pequeño 
circo de madera, para las diversiones tauromàquicas”, notícia que 
revela que l’afecció no decreixia.

A mitjans de segle XIX es plantejà la conveniència de recuperar les 
memorables festes que antigament es feien a la població en honor 
de la Mare de Déu del Tura i es confeccionà un programa, del 7 al 
9 de setembre de 1850, on no van faltar, entre d’altres actes, les 
sortides dels gegants, focs d’artifici, jocs de cucanya, balls públics, 
actes religiosos i “corrida de toros en el campo ferial”, de quatre 
hores de durada.

Aquesta festa es programà any rere any fins a l’actualitat, coincidint 
amb el primer cap de setmana de setembre, els bous al carrer en 
totes hi van ser presents.
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ORIGEN DE LA PLAÇA DE BRAUS

L’any 1859, es tornà a programar les Festes de la Mare de Déu 
del Tura, tot comptant amb el permís i la protecció de la corporació 
municipal, la qual acabaria per ésser l’organitzadora de la festa ma-
jor de la població. Aquell any, una “cuadrilla de toreros” va recórrer, 
amb acompanyament musical, diversos carrers i arribà a la Plaça 
de Braus, on tingué lloc “una corrida de vichos Navarros, en la que 
dicha cuadrilla divertirá al público con sus pantomimas y demas 
juegos del arte tauromáquico, y finalizará la función dando muerte á 
uno de aquellos”. L’endemà va fer-se un altre espectacle de carac-
terístiques similars.

La novetat fou l’existència de la Plaça de Braus, inaugurada el juliol 
d’aquell mateix any i aixecada gràcies a l’impuls d’uns quants afec-
cionats, els quals, l’any anterior, havien unit esforços i diners per tirar 
endavant una construcció que tingués utilitat pública. La finalitat era 
obtenir, amb l’explotació de la plaça de braus, diners per fer més lluï-
da la festa major i contribuir a les necessitats i millores de la població

Esteve Paluzie, implicat en el projecte de construcció de la plaça 
digüé: “La extraodinaria afición que siempre han tenido los olotensesa 
las corridas de toros, bueyes ó vacas, y la falta de un local a pro-
pósito para esta clase de diversiones, impulsó al autor a promover 
la construcción de una plaza de toros por medio de acciones. En 
setiembre de 1858 reuniéronse treinta y seis accionistas, acordaron 
las bases que debian regir a la sociedad, y el 16 se firmó la escri-
tura ante el escribano D.Pablo Carmona.[...] Emprendiéndose acto 
seguido la obra en el local llamado Puig dels Masells, y en 24 de 
julio de 1859 se dió la primera corrida de bueyes al estilo del país. La 
construcción es sóida, la gradería del circo es de ladrillo de canto y 
el redondel de barrera a barrera tiene cerca de treinta y tres metros 
de diámetro”.

El contracte era de construir un Mercat i una Plaça de Braus, al Puig 
del Roser, anteriorment anomenat Puig dels Messells, pel fet que s’hi 
cremaven robes i utensilis utilitzats per difunts de malalties infeccioses. 
El solar era propietat de Francesc Vayreda i Busquets amb el qual 
s’havia de pactar que els cedís els terrenys situats al Puig del Roser, 
on quedaven restes de la derruïda capella del Roser, amb la condició 
que es deixés espai per poder-hi edificar una nova capella i s’hi po-
gués continuar fent la tradicional benedicció del Diumenge de Rams i 
les processons de pregària, com era costum antic. A més s’exigí que 
mai cap espectacle pogués perturbar l’anual processó del Roser, 
condició que va establir el costum de no fer-se mai cursa de braus 
el dia de la Nativitat de Maria pel fet que  la tarda sortia la processó 
de la Mare de Déu del Tura.

El canvi fou de 500 rals i de 3 accions franques. Les 36 accions eren 
de 160 rals cadascuna, i l’import s’havia de pagar en vuit partides.  
Cada acció donaria dret perpetuu a una entrada i seient a tots els 
espectacles.

La disponibilitat d’una plaça de braus estable va acabar de con-
solidar l’interès dels olotins pels espectacles taurins, sense que se 
suprimissin els correbous que es feien regularment. No hi havia cap 
barri ni cap carrer que, amb motiu de la seva festa, no organitzés 
un correbou, costum que es mantenia encara al final del segle en 
alguns barris. Llavors, però, ja es criticava el tracte que rebien els 
animals i es lamentaven els danys que, cada dos per tres, causaven 
els bous quan quedaven solts i sense control, habitualment per ha-
ver-se trencat la corda o haver-se escapat aquesta de les mans 
dels encarregats de subjectar-los. La feina d’aquestes persones no 
era pas fàcil, ja que requeria força física i, sobretot, saber trampejar 
l’anada i vinguda dels animals, els quals duien lligada al cap la corda 
que servia per controlar-los, tant si s’esveraven més del compte com 
si es paraven. Les corredisses dels qui es posaven al davant, o s’hi 
trobaven de cop i volta si l’animal girava, causava diversió a uns i 
pànic a altres. 
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Al final de juliol de 1881, el setmanari El Olotense publicà una nota 
queixant-se dels correbous i preguntava també qui era el respon-
sable d’aquest tipus d’espectacle, ja que “despues de haver corrido 
el buey en el Paseo ferial, dominando los que le venían sujetando 
y echando a correr por la calle de Sant Rafael atropelló á muchas 
personas enemigas de la diversión, cuyo susto podría causarles des-
graciadas consecuencias”. L’historiador Joaquim Danés explica, en 
el seu treball La plaça de braus d’Olot, que en la seva infantesa “i 
als últims del segle passat [el XIX], encara arribàrem a presenciar 
potser la darrera cursa: el bou sortia de can Descals, on el menescal 
tenia una botiga de ferradors, i enfilant tot dret cap a la plaça del 
Campdenmàs, davant de la cridòria i la gentada, i les empentes i 
reculons, trenà corrent cap a l’esquerra, carrer del Tura avall; ens 
sembla recordar que tot i l’esverament a mig carrer es quedà parat, 
arrossegant la llarg corda al front lligada”.

Situacions com aquesta se succeïen i per això, després de moltes
queixes, els correbous acabaren per ser suprimits i desaparegueren 
dels programes de les festes veïnals al final del segle XIX. Entre 
els detractors hi havia el pintor i prosista Josep Berga i Boix, ene-
mic acèrrim de les curses de braus, el qual criticà amb duresa els 
“flamencs”, és a dir, els qui, apartant-se dels costums i dels valors 
que defensaven la gent del país, els agradaven les sarsueles, les 
curses de toros, parlaven castellà i anaven abandonant el tipus de 
vestimenta pròpia dels catalans. En un article publicat el 1890, titulat 
“Bones costums que es perden i males coses que s’arrelen”, Berga 
comentava, amb l’habitual toc d’ironia, que aquell any corrien males
notícies “que omplen lo cor de pena. Se diu que no es farà corrida
per les Festes del Tura!”

Fins al començament de la darrera dècada del segle XIX, a la plaça 
de braus olotina només se solia matar un brau, ja que els altres
només es corrien. Raons d’economia, en bestiar i homes, obligaven a 
fer-ho així, però, com s’ha dit abans, en aquesta dècada s’acabaren 
els correbous tradicionals, tant els de fora com els que es feien dins 
la plaça de braus, i això va fer que per a les corregudes de toros 
es contractessin, durant tot el segle XX, torejadors de més o menys 
prestigi que s’ocuparen totalment de la tauromàquia i mantingueren 
viva l’afecció. No cal dir que sempre ha tingut la seva importància 
l’elecció de la procedència del bestiar, que va arribar a Olot des de 
tot arreu, algunes vegades de ramaderies ben acreditades i en altres 
de poc conegudes, però sempre amb l’objectiu que tinguessin la 
bravor suficient per garantir l’èxit entre els afeccionats a l’espectacle.

Durant l’alcaldia de Pere Bretcha, entorn 1950’s, es van fer impor-
tants obres de condicionament de la plaça de braus i s’hi afegiren, 
a la part superior, un seguit de voltes de caràcter purament  orna-
mental. D’aquells anys en destaquen les actuacions dels torejadors 
locals Juan Morente, Joaquim Soy «El Nardo» i, més endavant, Juan 
Robles. N’hi hagué d’altres que s’atreviren també a baixar a l’arena 
de la plaça de braus, però dels torejadors esmentats el més popular 
i recordat ha estat Joaquim Soy, al qual li va ser dedicat el pasdoble 
«El Nardo», amb música de Francesc Casanova Estorch i lletra (en 
castellà) de Joan Casulà Vilanova, peça que continua essent, encara 
ara, una de les cançons d’Olot que mai solen faltar en qualsevol festa 
i ball de tipus local i popular.

El barri de St. Ferriol va ser un dels últims barris que feia el correbous, 
fins a finals de s. XX. En memòria d’aquest fet el 1981 es va estrenar 
una figura d’un bou, la qual, en les seves sortides empaitava la gent. 
El 2002 es va estrenar un nou bou, més gros, amb una barretina al 
cap, que en les seves sortides empaita aquells que momentàriament 
s’hagin despistat, i a més, els ruixa amb aigua, provocant la diversió 
i entretniment del públic.

A aquesta evocació del passat s’hi afegí el nou espectacle taurí del
correbou, inclòs en les Festes del Tura. El 1984, amb motiu del 125è 
aniversari de la seva construcció i estrena, la plaça de braus va 
ser condicionada, efectuant-s’hi aquelles obres de consolidació i de 
millora que feia anys necessitava. Hi hagué una correguda de braus 
commemorativa de l’aniversari i es recuperà també la tradició del 
correbou a primera hora del matí del 8 de setembre. Els bous es van 
deixar anar al carrer Lope de Vega, fent un curt recorregut des d’allà 
fins a la plaça de braus, on es deixà anar després un jònec embolat 
perquè el públic, que va omplir el recinte, es divertís durant més d’una 
hora i mitja amb els jocs i l’atreviment dels qui saltaven a l’arena i es 
posaven davant l’animal.
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A partir d’aquell any i fins el 1997, el correbou ha estat inclòs al 
programa de la festa major de la ciutat, però amb modificacions que 
han anat canviant l’espectacle. Per allargar quelcom més el reco-
rregut i evitar l’aglomeració dels qui es posaven a córrer davant els 
bous, durant uns anys aquestes es deixaven anar al carrer Miguel de 
Cervantes, però es va creure convenient, més endavant, de suprimir 
aquesta part i fer només la que es duia a terme al’interior de la plaça 
de braus, per evitar problemes de seguretat que comportava tenir 
gent que no estava en plenes facultats davant del bou. La respon-
sabilitat dels organitzadors i de les autoritats va aconsellar suprimir, 
allò que tenia el correbou de més autèntic respecte a com es feia 
en el segle anterior, i a partir de 1998 l’espectacle va quedar limitat 
a l’interior de la plaça. 

El públic va omplir any rere any el recinte quan el correbou es feia al 
matí, però no ha acceptat que, en contra de l’opinió dels qui havien 
estat organitzadors habituals, per decisió municipal, s’hagi obligat en 
els darrers anys a fer-ho a la tarda i, en conseqüència, la concu-
rrència ha afluixat considerablement. La polèmica, entre partidaris i 
contraris, ha estat i és ben viva.

EL CANVI DE CONCESSIÓ DE LA PLAÇA DE BRAUS

Cap a l’any 1887, la Plaça de Braus entra en crisi: s’havien fet moltes 
despeses; no hi havia hagut manera de pagar els creditors, i a fi de 
saldar-los els comptes no es trobà cap millor procediment que el de 
donar-los noves accions, amb iguals drets. Els festivals i espectacles, 
no deixaven beneficis. Així és com vingué el traspàs de la Plaça de 
Braus a l’Ajuntament, al qual, constituït cada any en organitzador 
de la Festa Major, veu en les corregudes de braus, un número de 
festa de molta animació, i un poderós atractiu que portava molta 
gent a Olot.

El juliol de 1890 els accionistes proposen que l’Ajuntament els arrendi 
la Plaça de Braus; l’Ajuntament no accepta, però s’avé que li cedeixin 
a perpetuïtat, comprometent-se a respectar els drets adquirits dels 
accionistes. Els accionistes s’hi avingueren, i l’octubre del mateix any 
es formalitza el contracte. Les accions, però, continuarien inamortitza-
bles i transferibles, però ara no es podrien vendre sense coneixement 
de l’Ajuntament, el qual tindria el dret de fadiga, o sigui el d’ésser ell, 
preu per preu, el comprador.

Posteriorment i amb les condiciona anteriors, l’ajuntament compra la  
Plaça de Braus, al preu simbòloic de 40 pessetes.

L’any 1904 es construeix de nou tota la barrera de fusta. L’ajunta-
ment gasta una cantitat de diners públics a la plaça, cosa que fa 
insostenible el seu manteniment. L’any 1931 després dels intents de 
demanar donacions als accionistes per tal de realitzar millores a la 
Plaça, es fa una subhasta oficial de la concessió de l’explotació de 
la Plaça que s’adjudica la l’empresa “Taurina Gelart” de Figueres, que 
realitzà  millores i reparacions. Posteriorment es concedeix la con-
cessió als “Balanyà” de Barcelona, que també fa millores a la Plaça.

Després de diverses concessions durant anys, no és fins el 1983 que 
s’adreça una instància a l’Ajuntament signada per en Narcís Bertran i 
Sararols, en la qual es demanava la concessió de la Plaça de Braus i 
s’oferia una quantitat de diners per a les obres més urgents, quantitat 
que es va estimar com a insuficient per a totes les obres que hi calia 
portar a terme. El mateix batlle de l’època afirmà que s’obriria la Plaça 
de nou pel seu 125è aniversari i que hom se’n sentiria molt satisfet.

Degut el canvi d’alcaldia del mateix any, el 12 d’abril 1984 , es signà 
el contracte de lloguer de la Plaça entre l’ajuntament i Narcís Bertran. 
A mitjans de Juny començaren les obres de remodelació de la Plaça, 
amb força retard, però que no va ser impediment per a la celebració 
dels 125 anys.

A partir de 1890 l’ajuntament es va fer càrrec de la instal·lació des-
prés que els accionistes li’n cedissin els drets. Tot i així existeixen 80 
accions que hi ha repartides entre una quarantena de families, des 
de gener de 2011, després que l’ex “torero” Joaquim Soy “El Nardo” 
traspassés les seves accions i les de la seva dona, l’ajuntament en 
té set. 
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El jutjat d’instrucció nº1 d’Olot va ratificar la propietat pública de la 
plaça a finals del 2012, cosa que els accionistes van recórrer i que 
l’Audiència de Girona va desestimar a l’abril de 2013. Els accionistes 
volien recuperar la propietat alegant diferents motius d’incompliment 
del contracte de compra-venda del 1890 al tribunal suprem, la reso-
lució del qual va ser satisfactòria pel consistori.

EL FINAL DELS BRAUS

Durant el maig de 2000 Olot es va declarar ciutat antitaurina després 
de fer les votacions pertinents al ple de l’ajuntament, on la moció 
presentada er ERC i ICV va prosperar amb nou vots a favor, vuit en 
contra i tres abstencions.

A principis de 2004, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya va 
anular la prohibició de celebrar corregudes de braus a la plaça d’Olot. 
Aquesta va estar tancada durant les temporades 2001 i 2002, men-
tre que el 2003, el canvi de vot d’un regidor, va permetre restaurar 
una correguda amb Ortega Cano, El Cordobés i López Chaves.

Pel maig de 2005 es va celebrar la última correguda amb mort de 
l’animal, i gràcies als atacs dels animalistes al juny del mateix any 
s’aconseguí que l’ajuntament es declarés contrari a la festivitat. Pel 
desembre del mateix any es va acbar la concesió per la organització 
d’espectacles taurins que tenia l’empresari Manolo Martín.

Quan l’estiu del 2010 el Parlament va aprovar per majoria absoluta 
la prohibició de les corrides a les places de toros catalanes, els 
correbous van quedar-ne al marge. Els seguidors d’aquesta pràcti-
ca defensen des d’aleshores que es tracta d’una tradició identitària 
catalana que cal protegir, en què els animals no pateixen cap mal. 
Des dels sectors animalistes, per contra, argumenten que els embo-
lats i els capllaçats són tan cruels com les corrides, i batallen des 
d’aleshores perquè els correbous també siguin història a Catalunya.

Enfront de les més de 2.900 persones que de moment han signat 
una petició a la plataforma Change.org per demanar l’abolició dels 
correbous a Olot, els organitzadors d’aquesta activitat esgrimeixen la 
xifra de seguidors. “Més de 2.200 persones omplen la plaça cada 
any i unes 500 no hi poden entrar perquè no hi caben”, apunta 
Josep Amores, president de la Penya Taurina de la Garrotxa. “Els 
animals no pateixen, només és un joc entre vaquetes i persones”, 
defensa Amores, que ni es planteja que pugui suprimir-se un dels 
actes “més tradicionals i multitudinaris” de les Festes del Tura. Amb 
tot, afirma que respectaran el que decideixin els ciutadans d’Olot. 
La penya paga 6.300 euros per organitzar el correbou, que data 
del 1636 i, abans que el recuperessin, s’havia celebrat fins al 1904.

Al ple municipal del juliol, el correbou d’aquest any es va aprovar amb 
el suport de l’equip de govern CiU-PSC i amb els vots en contra de 
l’oposició (ERC, CUP i Olot en Comú). L’equip de govern defensa que 
se celebri perquè així ho recull la concessió de la penya taurina, que 
finalitza aquest 2015. Tot i que el resultat de la consulta, que previsi-
blement es durà a terme a la primavera, no serà vinculant, CiU i PSC 
volen conèixer l’opinió dels olotins, que a grans trets es divideixen en 
dos bàndols aparentment irreconciliables.

No obstant això, aquestes passades Festes del Tura  a les 22:30 
del dia 5 de setembre 2015 el correbou es va dur a terme sense 
incidències destacables, encara que podria ser l’últim que se celebra 
a la ciutat. Tot dependrà del resultat de la consulta,
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CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ÀMBIT 
El Volcà del Puig del Roser

El Volcà del Montsacopa s’aixeca fins a 94m sobre el Pla d’Olot, 
que assoleix una cota de 520m sobre nivell del mar. Fou de gran 
importància per la construcció de la ciutat, ja que la gran majoria del 
nucli antic de la ciutat està construit amb el seu mineral, aquí s’inclou 
l’objecte de treball, la Plaça de Braus.

Fins a l’actualitat no s’ha fet cap datació exacta de l’erupció, però 
segons els estudis de Mallarach, s’inclou dins el termini de 50000 a 
90000 anys d’antiguitat entre Montolivet i Garrinada, respectivament. 

L’episodi eruptiu que va desenvolupar va ser de tipus estrombolià 
principalment, amb un episodi anterior efusiu i algunes pulsacions 
freatomagmàtiques, formant així el con d’escòries. El petit corrent de 
lava que va generar s’estengué direcció la Riera de Riudaura nord-
oest, just on ara s’estableix el barri del Morrot. Fins als anys 60 es va 
extreure greda de la seva falda, just darrere el cementiri, així doncs, 
permeten observar les característiques petrològiques de les laves.

Antigament la major part del Volcà estava conreat, per aquest motiu 
la vegetació no és molt abundant. Actualment es poden observar 
persistències d’aquestes hortes.

A la part superior del cràter, s’hi troba l’església de Sant Francesc 
de Paula, del s. XVII, emmurallada cap al 1812 durant un fortí en 
les ocupacions franceses. Existeixen dues torres defensives, tal com 
passa al volcà de Montolivet i del Bisaroques.

Degut a l’arxiu estudiat de Xavier de Bolòs i Granados i les cates i 
pous de Llorenç Planagumà entorn el Montsacopa, a les obres de 
construcció de l’Arxiu Municipal, es reconeixen estrats que defneixen 
com a con volcànic el Puig del Roser, ja que lels característiques del 
material apunten a un punt emissor. També solapat amb el Mont-
sacopa i amb cràter de ferradura obert a la cara sud es reconeix 
un altre edifici volcànic

Primer estrat

Segon estrat

Erupció Montsacopa
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CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ÀMBIT 
Equipaments i Serveis 

Anteriorment, s’havia observat que la majoria d’equipaments de la 
ciutat, incloent els carrers comercials se situaven al nucli antic. Aques-
ta imatge pretén entendre la relació de la zona del Puig del Roser i la 
Plaça de Braus amb la xarxa d’equipaments de la ciutat.

La majoria de cases modernistes d’interès també es troben dins 
aquesta xarxa d’equipaments centrals, a més, existeix una ruta “La 
Ruta Modernista” que enllaça les principals cases i escutures mod-
dernistes.

Tres dels quatre museus de la ciutat, el quart és el Museu dels Vol-
cans, se situen lligats al nucli de la població. El més llunyà, el Museu 
dels Sants dista escassos 700m de la Plaça de Braus. Aquest fet fa 
intuïr que una agrupació dels museus facilitaria la comunicació entre 
ells i accentuaria la xarxa d’entitats culturals ben cohesionada.

El conjunt de parcs i places existents, més el solar de davant del 
cementiri, forma una xarxa d’espais lliures que encadenen i uneixen 
un seguit d’equipaments. A més treballant el que s’ha considerat el 
Parc dels Volcans, l’accés i el perímetre del cementiri, s’obriria un flux 
cap al volcà urbà per excelència d’Olot, el Montsacopa.

En l’àmbit de circulació la zona és de caràcter residencial, no hi ha 
grans vies de comunicació que fagin ferides en l’estructura urbana de 
moviment peatonal entre equipaments més destacats.

Per donar servei d’aparcament en un equipament de caràcter co-
marcal o fins i tot provincial i més ampli s’ha tingut en compte els llocs 
més pròxims d’aparcament i que aquests no entorpeixin la quotidiani-
tat de la vida dels Olotins. La Bossa d’aarcament de l’Escola Morrot, 
la Llar d’Infants del Morrot, serà la més utilitzada pels visitants del Mu-
seu, a més podran disposar de l’aparcament soterrani del Firalet de  
300 places,així com la bossa de darrere l’Escola de Cor de Maria.

Equipaments del nucli urbà
Parcs i places del nucli urbà
Cases modernistes properes
Museus
Circulació residencial
Circulació de penetració
Bosses d’aparcament 
Solar Proposta Projecte Parc dels Volcans
Parada de totes les línies bus urbà

1_ Església de St. Francesc
2_ Escola El Morrot
3_ Cementiri
4_ Arxiu Comarcal i Sala Torín
5_ Pisos Tutelats
6_ Jutjats
7_ Ajuntament
8_ Casa Riera
9_ Casa Solà Morales
10_ Magatzem Municipal
11_ Teatre Municipal
12_ Casa Gaietà Vila
13_ Escola Cor de Maria
14_ Xerrics d’Olot
15_ Escola Pia
16_ Església de St. Ferriol
17_ Casa Gassiot
18_ Casa Sibidí
19_ Casa Museu Can Trincheria
20_ Església de st Esteve
21_ Biblioteca Marià Vayreda
22_ Pastisseria Ferrer
23_ Orfeó Olotí
24_ Can Noguer
25_ Casa Escubós
26_ Casa Pujador
27_ Escola d’art i Convent del Carme
28_ Església del Tura
29_ Antic Hospital
30_ Mercat Municipal
31_Hospici-Museu de la Garrotxa
32_Casa Mas Collell Mir
33_Casal d’avis
34_Museu dels Sants
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Ajuntament
440.20m

Casl Marià
440.19m

Jutjats
447.30m

Parc dels Volcans
461.30m

Museu dels Volcans
458.00m

Arxiu Comarcal
456.60m
453.60m
449.50m

Sector urbà

CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ÀMBIT 
Secció Equipaments
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Parc dels Volcans
461.30m

Sector urbà

Cementiri
466.91m

Volcà Montsacopa_Graderes
509,61m

Sant Francesc
532,60m

Sector Periurbà



84

Teatre Municipal Portal lateral St. Esteve Cràter Volcà Montsacopa
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Passatge Firalet Casa Gaietà Vila
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7_ESTRATÈGIES URBANES 
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El sector del Puig del Roser històricament ha estat un punt estratègic 
d’accés a la vila. Abans de construïr-se la Plaça de Braus, es troba 
documentada amb el plànol número 2, de Miguel Frigola que va 
projectar-lo al 1854, “La Puerta del Roser”, un accés de la muralla al 
nucli de la ciutat. Els terrenys on actualment s’ubica la Plaça formen 
un uró, situat a l’extrem de la ciutat, on també es troba citat com 
a mirador. 

Al construir-se la Plaça es generà al seu davant un espai urbà, sense 
pavimentar, que permetia l’accés a aquesta i que s’adapta a la topo-
grafia i permetia també les cases que linealment es disposaven  firal 
amunt. La comunicació del firal amb el cementiri per l’antiga “Puerta 
del Roser” queda tallada per la proximitat de la plaça i les respectives 
ampliacions amb els edificis veïns.

Amb el pla Paluzie, plànol 1 del 1908, s’ensorren les restes de la  
muralla i s’obre el Carrer del Roser, delimitant l’espai del davant de 
la plaça com el coneixem actualment. No és fins a mitjans del s. XX 
que es construeixen els murs de contenció del Puig del Roser, i es 
converteix en un espai urbanitzat, que delimita el firal, però que alhora 
el comunica amb el cementiri

ESTRATÈGIES
La Porta del Roser

1

1
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Enderroc muralles 1875-85
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Carrer del Roser 1961 Carrer del Roser 1962
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ESTRATÈGIES 
Relacions
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De forma general es classifiquen les circulacions de l’àmbit en dos 
tipologies, la circulació a motor, i la peatonal inclòs bicicleta. S’obser-
va que el Puig del Roser està ben comunicat, peatonalment, per la 
banda urbana, a la xarxa de places i passos peatonals de la vila.

A l’esquema inferior es mostra les circulacions peatonals actuals i les 
projectades, comprovant que, tenim tres accessos des de la banda 
del Passeig d’en Blay i només una, i compartida amb els vehicles, 
per la zona del nou “Parc dels Volcans”. Així doncs, es projecten dos 
nous eixos circulatoris, el nou pas urbà de la Porta del Roser, dinamit-
zant i facilitant la comunicació del centre amb el Parc dels Volcans i el 
Museu, i les circulacions pròpies dins el projecte del Parc. 

S’entén l’estructura interna de parcs i places com a elements en-
trellaçats que formen tot un conjunt. El que es pretén és aconseguir 
afegir-hi un nou parc, un volcà, que per proximitat a la Plaça de 
Braus és el del Montsacopa, entenent que La Garrinada forma part 
d’aquest nou parc. 

D’aquesta manera el dos volcans es farien partíceps dels espais lliu-
res de la ciutat, naturlitzant i aportant calitat a aquesta xarxa. D’altra 
manera, també, es faria evident entendre que les afores de la ciutat, 
tal i com es considera actualment, la nova zona del “Parc dels Vol-
cans” com a un element més, dins la xarxa anomenada anteriorment, 
que uneix Volcà-Parc-Museu-Firal-Nucli d’Olot.

Circulació rodada

Circulació actual

Circulació peatonal

Nous eixos de circulació
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ÀMBITS 
El Parc

L’àmbit del “Parc dels Volcans” és la part del projecte que duu la 
vegetació, encadena el Volcà Montsacopa amb el “Nou Museu dels 
Volcans. Pretén ser un nou espai verd de la ciutat, que fins ara, 
pertanyia a l’exterior del nucli urbà, fent-lo entendre com a peça de 
l’encadenat de parcs i places del nucli d’Olot.

En aquest parc es té en compte diferents ítems. Els habitatges i dos 
equipaments són generadores del seu entorn. El cementiri precisa un 
grau d’intimitat, de manera similar els habitatges. Aquesta no la ne-
cessita l’accés al “Museu dels Volcans” que hi estarà totlment vinculat.

Els dos tipus de circulacions que hi hauran de conviure són, la peato-
nal i urbana i la de vehicles de caràcter residencial, Tots els elements, 
tan naturals de vegetació, com els passos i parterres permetran 
respectar i donar una resposta a aquestes singularitats.

Aquest espai és just el nexe d’unió del Volcà Montsacopa, el Volcà 
del Puig del Roser, situat just sota el “Nou Museu dels Volcans”. Se-
guint la falla que uneix els quatre volcans, Garrinada, Montsacopa, 
Puig del Roser i Montolivet.
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ÀMBITS  
La Plaça

El sector del Puig del Roser, tal i com diu el seu nom, presumeix de 
tenir una cota superior que el seu entorn. Això provocà que, ja històri-
cament, amb la urbanització del Puig, dècada dels 50’s , s’haguessin 
de fer murs de contenció i diferents feixes, comunicades o bé amb 
rampes pels vehicles, o amb escales pels peatons.

Amb la inauguració al Març 2012 del nou arxiu, el projecte va con-
templar que les seves cobertes fossin transitables, reinventant, d’al-
guna  manera la totpografia del turó, convertint-se en recorregut i 
plaça alhora. L’accés a la Plaça des del nivell del Firal es pot realitzar 
per tres llocs, un que combina escales i rampa, un altre que és ex-
clusivament una rampa sinuosa que enllaça amb l’anterior i un últim 
que són exclusivament escales.

El fet de constituïr diferents estrats, guanyant alçada a la ciutat deixa 
un clar mirador 360º del paisatge olotí, així com el diferents volcans 
urbans, el Montsacopa, a pocs metres, el de Montolivet 
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9_LA PLAÇA DE BRAUS  
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La Plaça de Braus d’Olot es caracteritza per la seva humilitat cons-
tructiva, l’ús dels materials més propers a l’edificació i l’artesania i la 
brutalitat més exposada.

Està formada, principalment, per dos murs circulars concèntrics que 
delimiten la zona construïda. El mur de façana és de secció variable, 
disminuïnt a mesura que guanya altura. En la seva part més baixa, té 
una secció màxima de 1,2m i disminueix fins a 40cm. El mur interior,  
delimitador de l’arena i del passadís perimetral, és de 40cm.

La materialitat de tots dos murs són d’àrid i pedra volcànica de dife-
rent diàmetre. Tot aquest material es va extreure del mateix terreny, 
ja que es construí sobre un con volcànic. El mur interior està revestit 
amb morter i pintat/calcificat blanc. La textura que prèn el mur ex-
terior ha variat durant el temps, ja que antigament no hi havia tant 
morter i petits piroclasts volcànics que s’han afegit amb obres de 
manteniment posteriors.

Entre aquests murs s’hi troben les grades, establertes sobre una llosa 
i murets de formigó recolzats en un replè. Sobre la llosa un aplacat 
de formigó prefabricat, col·locat en una de les restauracions entorn 
els anys 50.

La graderia original construïda a base d’obra cuita posada a plec 
de llibre, es va arrencar per fer-ne les espitlleres i altres obres de 
fortificació a Olot en venir la 3a guerra carlista dels 1870’s, i fou 
substituïda, més tard, per l’actual aplacat, un material de construcció 
més econòmic, però més permeable a les humitats i de menys valor 
visual i estètic.

A la franja sud sud-oest, sobre el mur de pedra volcànica, cobrint 
uns 180º arranca una paret d’obra de fàbrica revestida amb morter 
bast, amb grans obertures en forma d’arc rebaixat de maó vist. En 
part d’aquesta paret s’hi recolzen una coberta amb cairats de fusta, 
soler ceràmica i mènsulses de formigó que formen la tribuna [1].

L’accés a la plaça es pot realitzar per 5 entrades. A la zona més 
propera als edificis veïns, cara sud-est se situa l’entrada Sol [2], que 
dóna accés a les grades. Es genera un coll d’ampolla pel fet d’unir 
el traç perpendicular dels habitatges unifamiliars i el volum circular 
format pel mur perimetral de la plaça. A continuació, en direcció nord, 
es troba l’entrada Serveis [3], orientada a sud, des d’on s’accedeix a 
la plaça per un passadís [4]. S’hi troben les guixetes [5] i infermeria, 
el sostre de la qual esta format per voltes recolzades sobre perfils 
metàl·lics.

L’entrada Ombra [6], situada a la part oest, permet l’accés a la zona 
de la tribuna a través d’unes escales [7], i a l’interior de l’arena. El 
sostre de l’escala està format per una arc inicial i un forjat de voltes 
recolzades en perfils metàl·lics. El passadís d’accés a l’arena té un 
sostre de biguetes metàl·liques i revoltons plans.
Al nord se situa l’entra Arrastre [8], que també connecta amb l’interior 
de la plaça, mitjançant una rampa [9], que salva el desnivell del carrer 
amb l’arena. El mur que segueix a continuació de la porta, correspon 
a l’inici d’un nou tram de més recent construcció (1998-1999), on 
es va reconstruír el mur de façana prenent la direcció del carrer a 
partir d’una paret de bloc i un acabat exterior de pedra imitant el mur 
existent [10]. En contacte amb les grades es va construir un mur de 
formigó armat i es va aprofitar l’espai existent entre aquests dos murs 
per fer un forjat de biguetes i revoltons recolzat sobre bigues in-situ i 
pilars de formigó, aquest espai s’aprofità com a magatzem [11].
Resseguint el mur cap al nord-est es troba la recent entrada Xiqueros 
[12] construida al mateix moment que el magatzem i dóna accés a 
les grades i al pati Xiqueros, on hi ha vàries passare·les elevades de 
formigó [13] que serveixen per manejar els toros dins les quadres 
formades per un cobert amb un embigat i travessers de fusta, amb 
acabat de teula ceràmica.

LA PLAÇA DE BRAUS ARRASTRE 
Estat actual



109

 2

 3  4

 2  5

 6  7



110

 8  8

 11  12

 9

 12



111

 10

 12  13



112



113



114

LA PLAÇA I EL SEU ENTORN

Degut a les dinàmiques de creixement de la ciutat, durant els 150 
anys d’exixtència de la Plaça de Braus, aquesta ha passat d’estar 
pràcticament a les afores, enganxada als arrabals suburbans del 
Torín i de la Carretera de St. Joan a tenir una centralitat degut a 
la urbanització de les Estires, del Pla de Baix, i amb la ubicació de 
nous equipaments, com els d’ensenyament, l’ajuntament, els jutjats, o 
l’arxiu històric. Aquest tret característic passa en moltes de les places 
de braus de la península, ja que en un principi foren construïdes en 
un emplaçament marginal a les ciutats, i aquestes han hagut d’anr 
integrant en el seu urbanisme, com per exemple Saragossa, Sòria, 
Tarragona, Oviedo, Ronda, Tudela o Tarazona.

Per tant, la imatge dels voltants de la Plaça ha anat variant segons 
s’urbanitzava l’entorn. Primerament se separava del firal per un pla 
inclinat, sense pavimentar, posteriorment, es va urbanitzar el Puig del 
Roser un mur principal consolidava el Carrer Bisbe Serra, juntament 
amb unes escalinates i pèrgoles projectades per Aubert cap a la 
dècada dels 50 van suposar un canvi important en la concepció de 
la Plaça, on els diferents nivells, generaven unes estances anteriors 
a l’accés de la plaça. També es va aprofitar per remodelar el remat 
superior de la plaça, mitjançant uns arcuacions de mamposteria de 
ceràmica i la tribuna presidencial, els quals determinaven un mateix 
diàleg entre la Plaça de Braus en si i la plaça prèvia.

LA PLAÇA I LA CASUÍSTICA

Per una banda, a la Plaça se li atribueixen tot un seguit de patolo-
gies, la majoria de falta de manteniment, humitats, oxidació de per-
fils metàlics i esquerdes... n’existeixen al mur perimetral, esquerdes 
verticals fruit de les empentes tèrmiques de les grades, tot i així la 
seva estabilitat en cas de volcada i lliscament, valorant l’absència 
de lesions a la base, és satisfactòria, tot i això, no s’hi podria recol-
zar cap tipus d’estructura. El recolzament de les grades directament 
sobre un terreny de replè de runes, roques i altres materials ha 
derivat amb assentaments i altres patologies. La coberta de la 
tribuna i de les corts mostren un estat molt deficient, no satisfent els 
mínims en seguretat.

Per altra banda, tenint en compte tot el conjunt de normatives, 
començant per el CTE, difícilment compliria una mínima part de ca-
dascún dels apartats, ja sigui accessibilitat, desnivells, discontinuïtat 
de paviments, escales... enllumenat d’emergència, seguretat enfront 
al risc causat per situacions d’alta ocupació, les condicions mínimes 
de seguretat en graderies, il·luminació inadequada.

Seguint amb el Reglament General de Policia d’Espectacles Públics i 
Activitats Recreatives no compliria amb la majoria de les ampla-
des dels accessos ni el graonat de les escales, tampoc amb la 
dimensió mínima de la graderia que existeix una de 60cm i s’en 
demana 85cm com a mínim. La dotació mínima de serveis tampoc 
es compliria ja que només hi ha per un aforament de 1500pax 1 
lavabo, 5 urinaris i 2 paques turques, amb la necessitat mínima de 
doblar els serveis per sexes i tenir 6 inodors, 6 lavabos i 12 urinaris 
per a homes i 6 lavabos i 18 inodors per dones.

Veient el paquet de normativa bàsica d’espectacles i activitats 
recreatives i establiments públics, normativa dels espectacles i 
recintes taurins (suposadament) entre d’altres normatives sanitàries, 
constructives i d’equipaments de caràcter d’espectacles, seria 
completament impossible satisfer-les

 La Plaça avui en dia i tal i com es presenta, no tindria la capacitat 
de superar la normativa aplicada sense una reforma integral de tot 
el seu contingut, poguent exceptuar parts del seu continent, protegit 
per estar catalogada com a BCIL Bé Cultural d’Interès Local.
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LA PLAÇA DE BRAUS ARRASTRE 
Estat actual
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Accessos
Corrals
Magatzem
Infermeria
Taquilles
Serveis

Entrada Sol
Entrada Serveis
Entrada Ombra
Entrada Arrastre
Entrada Nova 
Accés Braus

Accessos
Graderies
Tribuna principal
Passarel·les 
Zona verda
Serveis

LA PLAÇA DE BRAUS ARRASTRE 
Plànols Estat Actual

A1

S1

Planta baixa
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S2
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Alçat 4
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“El círculo representa la perfección, la integridad, la unión, de lo que no tiene rotura ni fin. 
Símbolo tradicional de lo que no tiene inicio ni final, formado por una línea única de la que 
sus extremos se juntan para anularse el uno al otro”

Francesco Bosco
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10_EL MUSEU DELS VOLCANS 
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El projecte del Museu dels Volcans i el Parc dels Volcans pretén ser 
la peça clau que exerceixi d’unió entre el perímetre urbà d’Olot, el 
Volcà del Montsacopa i el Parc Natural amb el bell mig centre de 
la ciutat.

Recupera la secció topogràfica primitiva, es a dir, l’anterior a l’acon-
dicionament de l’urbanisme pel pas dels carrers i la circul·lació de 
vehicles, d’aquesta manera, aporta a l’àmbit la concepció de la pro-
longació del Montsacopa cap a l’interior de l’urbanisme i, mitjançant 
la pavimentació i la mateixa topografia, deixa apreciar la fusió de 
les dues colades de lava provinents del Puig del Roser i de Sant 
Francesc.

L’arena central de l’edifici passa de ser una extensió plana i circular 
de tortura animal introvertida, a una prolongació topogràfica d’unió de 
dues realitats físiques diferents però complementàries, un lloc dinà-
mic, de pas o estàtic de visitant, de públic i d’exposició. El cel i el 
buit generat per un perímetre tancat, s’apodera de l’espai i recull les 
inclemències i el contacte de l’exterior a partir d’un gran òcul.

EL MUSEU DELS VOLCANS
Estratègia 
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EL MUSEU DELS VOLCANS
Programa
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Alçat Sud
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Alçat sud-oest
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Alçat Oest
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Alçat Nord
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Secció Nord-sud
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Secció Est-Oest
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Alçat Firalet
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EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
Detalls  Constructius

DETALLS 1 DETALLS 2 DETALLS 3 DETALLS 4 DETALLS 5 DETALLS 6 DETALLS 7 DETALLS 8
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C2
C1

C3

C4

C5
C6
C8
C9

C11
C10

T1
T2
T3

T4

T5

T7
T6

F1

F2
F3

E3

E2

F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F12

FS1
FS3
FS4
FS5
FS6
FS7

FA2
FA3
FA4
FA5

C8
C7

C9
C10
F11

T4
E3

T4
C7

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7

F8
F9
F10
F11

F12
F13

C_COBERTA PLANA NO TRANSITABLE DE PLACA GRECADA

Remat superior mur façana 2mm de planxa d'acer negre plegat fixat a
pressió a suport
Suport de remat d'alumini 2mm fixat a restells d'alumini secció 55x22mm
Xapa d'acer negre de 2mm fixada a perfil IPE 240
Autosellant polimèric
Remat vertical d'alumini plegat de caneló de desguàs
Caneló amb xapa d'alumini plegada de 2mm fixada amb autoadhesiu
Remat xapa plegada de zinc amb fixacions estanques
Xapa grecada de zinc d'acabat de coberta fixada amb cargols amb
protecció impermeable.
Corretges d'acer galvanitzat secció variada 5mm
Aïllament tèrmic de poliestirè extrudit 25 Kg/m³ de densitat i 4cmde gruix
Juntes de neopré de 2mm de gruix antivibracions

T_TANCAMENT FAÇANA DE PLANXES D'ACER NEGRE I OBERTURES

Perfil U i muntants d'acer laminat de secció 100x50x5mm fixat amb cargols
autorroscants
Xapa metàl·lica d'acer negre de 3mm fixada a perfils
Aïllament tèrmic de poliestirè extrudit 25 Kg/m³ de densitat i 4cm de gruix
Obertures d'alumini amb tall de pont tèrmic anoditzades negres mat amb
vidre tèrmic climalit de doble full 6-3-6mm
Junta impermeable de neopré 2mm
Planxa d'alumini anoditzat negre mat plegat
Làmina impermeabilitzant no protegida, de betúm acabat plàstic gruix 1.5mm

F_FORJAT COL·LABORANT DE PLANXA GRECADA D'ACER GALVANITZAT

Acabat de paviment amb microciment nero fumo
Perfil L perímetral acabat de paviment
Formigó HA-25/B/18/Ha
Tirant d'acer galvanitzat
Remat perimetral de planxa plegada d'acer galvanitzat
Armadura de capa de compressió malla electrosoldada de #200 Ø16mm
Plaques de xapa grecada d'acer galvanitzat secció 1,2mm i alt de greca
70mm
Perfil d'acer laminat de secció L 50x50mm
Làmina impermeable no protegida de betúm amb acabat plàstic gruix 1.5mm
Caneló perimetral de formigó prefabricat
Acabat de cantell de forjat amb doble planxa d'acer negre amb tractament
antioxidant secció 3mm amb goteró
Aïllament tèrmic de poliestirè  extrudit 25 kg/m³ de densitat 4cm de gruix
Aïllament tèrmic de llana de roca de 4cm de gruix

E_ESTRUCTURA METÀL·LICA

Pilar d'acer laminat HEB 200
Bigues d'acer laminat IPE 400
Biguetes d'acer laminat IPE 240
Platina d'acer 10mm amb junta formigó expansiu
Ancoratge metàl·lic amb platina 12mm i perns de  Ø20mm

FA_MURS DE FORMIGÓ ARMAT

Mur de formigó armat HA-30/B/18/Ha
Mur de contenció de formigó armat
Làmina drenant de polietilè nodular gruix 7mm
Tub drenant microperforat
Armat d'acer corrugat Ø 15mm
Ancoratge de perns amb tac químic expansiu
Armat d'acer corrugat Ø 20mm

FS_FORJAT SANITARI

Acabat de paviment amb microciment nero fumo
Perfil L perímetral acabat de paviment
Formigó HA-25/B/18/Ha
Armat de capa de compressió malla electrosoldada de #200 Ø16mm
Canaleta d'acer galvanitzat pas d'instal·lacions i il·luminació
Junta de dilatació de poliestirè expandit 30mm
Cassetons de polipropilè per formació de forjat sanitari i solera 30cm
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C_COBERTA PLANA NO TRANSITABLE DE PLACA GRECADA

Remat superior mur façana 2mm de planxa d'acer negre plegat fixat a
pressió a suport
Suport de remat d'alumini 2mm fixat a restells d'alumini secció 55x22mm
Xapa d'acer negre de 2mm fixada a perfil IPE 240
Autosellant polimèric
Remat vertical d'alumini plegat de caneló de desguàs
Caneló amb xapa d'alumini plegada de 2mm fixada amb autoadhesiu
Remat xapa plegada de zinc amb fixacions estanques
Xapa grecada de zinc d'acabat de coberta fixada amb cargols amb
protecció impermeable.
Corretges d'acer galvanitzat secció variada 5mm
Aïllament tèrmic de poliestirè extrudit 25 Kg/m³ de densitat i 4cmde gruix
Juntes de neopré de 2mm de gruix antivibracions

T_TANCAMENT FAÇANA DE PLANXES D'ACER NEGRE I OBERTURES

Perfil U i muntants d'acer laminat de secció 100x50x5mm fixat amb cargols
autorroscants
Xapa metàl·lica d'acer negre de 3mm fixada a perfils
Aïllament tèrmic de poliestirè extrudit 25 Kg/m³ de densitat i 4cm de gruix
Obertures d'alumini amb tall de pont tèrmic anoditzades negres mat amb
vidre tèrmic climalit de doble full 6-3-6mm
Junta impermeable de neopré 2mm
Planxa d'alumini anoditzat negre mat plegat
Làmina impermeabilitzant no protegida, de betúm acabat plàstic gruix 1.5mm

F_FORJAT COL·LABORANT DE PLANXA GRECADA D'ACER GALVANITZAT

Acabat de paviment amb microciment nero fumo
Perfil L perímetral acabat de paviment
Formigó HA-25/B/18/Ha
Tirant d'acer galvanitzat
Remat perimetral de planxa plegada d'acer galvanitzat
Armadura de capa de compressió malla electrosoldada de #200 Ø16mm
Plaques de xapa grecada d'acer galvanitzat secció 1,2mm i alt de greca
70mm
Perfil d'acer laminat de secció L 50x50mm
Làmina impermeable no protegida de betúm amb acabat plàstic gruix 1.5mm
Caneló perimetral de formigó prefabricat
Acabat de cantell de forjat amb doble planxa d'acer negre amb tractament
antioxidant secció 3mm amb goteró
Aïllament tèrmic de poliestirè  extrudit 25 kg/m³ de densitat 4cm de gruix
Aïllament tèrmic de llana de roca de 4cm de gruix

E_ESTRUCTURA METÀL·LICA

Pilar d'acer laminat HEB 200
Bigues d'acer laminat IPE 400
Biguetes d'acer laminat IPE 240
Platina d'acer 10mm amb junta formigó expansiu
Ancoratge metàl·lic amb platina 12mm i perns de  Ø20mm

FA_MURS DE FORMIGÓ ARMAT

Mur de formigó armat HA-30/B/18/Ha
Mur de contenció de formigó armat
Làmina drenant de polietilè nodular gruix 7mm
Tub drenant microperforat
Armat d'acer corrugat Ø 15mm
Ancoratge de perns amb tac químic expansiu
Armat d'acer corrugat Ø 20mm

FS_FORJAT SANITARI

Acabat de paviment amb microciment nero fumo
Perfil L perímetral acabat de paviment
Formigó HA-25/B/18/Ha
Armat de capa de compressió malla electrosoldada de #200 Ø16mm
Canaleta d'acer galvanitzat pas d'instal·lacions i il·luminació
Junta de dilatació de poliestirè expandit 30mm
Cassetons de polipropilè per formació de forjat sanitari i solera 30cm
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C_COBERTA PLANA NO TRANSITABLE DE PLACA GRECADA

Remat superior mur façana 2mm de planxa d'acer negre plegat fixat a
pressió a suport
Suport de remat d'alumini 2mm fixat a restells d'alumini secció 55x22mm
Xapa d'acer negre de 2mm fixada a perfil IPE 240
Autosellant polimèric
Remat vertical d'alumini plegat de caneló de desguàs
Caneló amb xapa d'alumini plegada de 2mm fixada amb autoadhesiu
Remat xapa plegada de zinc amb fixacions estanques
Xapa grecada de zinc d'acabat de coberta fixada amb cargols amb
protecció impermeable.
Corretges d'acer galvanitzat secció variada 5mm
Aïllament tèrmic de poliestirè extrudit 25 Kg/m³ de densitat i 4cmde gruix
Juntes de neopré de 2mm de gruix antivibracions

T_TANCAMENT FAÇANA DE PLANXES D'ACER NEGRE I OBERTURES

Perfil U i muntants d'acer laminat de secció 100x50x5mm fixat amb cargols
autorroscants
Xapa metàl·lica d'acer negre de 3mm fixada a perfils
Aïllament tèrmic de poliestirè extrudit 25 Kg/m³ de densitat i 4cm de gruix
Obertures d'alumini amb tall de pont tèrmic anoditzades negres mat amb
vidre tèrmic climalit de doble full 6-3-6mm
Junta impermeable de neopré 2mm
Planxa d'alumini anoditzat negre mat plegat
Làmina impermeabilitzant no protegida, de betúm acabat plàstic gruix 1.5mm

F_FORJAT COL·LABORANT DE PLANXA GRECADA D'ACER GALVANITZAT

Acabat de paviment amb microciment nero fumo
Perfil L perímetral acabat de paviment
Formigó HA-25/B/18/Ha
Tirant d'acer galvanitzat
Remat perimetral de planxa plegada d'acer galvanitzat
Armadura de capa de compressió malla electrosoldada de #200 Ø16mm
Plaques de xapa grecada d'acer galvanitzat secció 1,2mm i alt de greca
70mm
Perfil d'acer laminat de secció L 50x50mm
Làmina impermeable no protegida de betúm amb acabat plàstic gruix 1.5mm
Caneló perimetral de formigó prefabricat
Acabat de cantell de forjat amb doble planxa d'acer negre amb tractament
antioxidant secció 3mm amb goteró
Aïllament tèrmic de poliestirè  extrudit 25 kg/m³ de densitat 4cm de gruix
Aïllament tèrmic de llana de roca de 4cm de gruix

E_ESTRUCTURA METÀL·LICA

Pilar d'acer laminat HEB 200
Bigues d'acer laminat IPE 400
Biguetes d'acer laminat IPE 240
Platina d'acer 10mm amb junta formigó expansiu
Ancoratge metàl·lic amb platina 12mm i perns de  Ø20mm

FA_MURS DE FORMIGÓ ARMAT

Mur de formigó armat HA-30/B/18/Ha
Mur de contenció de formigó armat
Làmina drenant de polietilè nodular gruix 7mm
Tub drenant microperforat
Armat d'acer corrugat Ø 15mm
Ancoratge de perns amb tac químic expansiu
Armat d'acer corrugat Ø 20mm

FS_FORJAT SANITARI

Acabat de paviment amb microciment nero fumo
Perfil L perímetral acabat de paviment
Formigó HA-25/B/18/Ha
Armat de capa de compressió malla electrosoldada de #200 Ø16mm
Canaleta d'acer galvanitzat pas d'instal·lacions i il·luminació
Junta de dilatació de poliestirè expandit 30mm
Cassetons de polipropilè per formació de forjat sanitari i solera 30cm
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C_COBERTA PLANA NO TRANSITABLE DE PLACA GRECADA

Remat superior mur façana 2mm de planxa d'acer negre plegat fixat a
pressió a suport
Suport de remat d'alumini 2mm fixat a restells d'alumini secció 55x22mm
Xapa d'acer negre de 2mm fixada a perfil IPE 240
Autosellant polimèric
Remat vertical d'alumini plegat de caneló de desguàs
Caneló amb xapa d'alumini plegada de 2mm fixada amb autoadhesiu
Remat xapa plegada de zinc amb fixacions estanques
Xapa grecada de zinc d'acabat de coberta fixada amb cargols amb
protecció impermeable.
Corretges d'acer galvanitzat secció variada 5mm
Aïllament tèrmic de poliestirè extrudit 25 Kg/m³ de densitat i 4cmde gruix
Juntes de neopré de 2mm de gruix antivibracions

T_TANCAMENT FAÇANA DE PLANXES D'ACER NEGRE I OBERTURES

Perfil U i muntants d'acer laminat de secció 100x50x5mm fixat amb cargols
autorroscants
Xapa metàl·lica d'acer negre de 3mm fixada a perfils
Aïllament tèrmic de poliestirè extrudit 25 Kg/m³ de densitat i 4cm de gruix
Obertures d'alumini amb tall de pont tèrmic anoditzades negres mat amb
vidre tèrmic climalit de doble full 6-3-6mm
Junta impermeable de neopré 2mm
Planxa d'alumini anoditzat negre mat plegat
Làmina impermeabilitzant no protegida, de betúm acabat plàstic gruix 1.5mm

F_FORJAT COL·LABORANT DE PLANXA GRECADA D'ACER GALVANITZAT

Acabat de paviment amb microciment nero fumo
Perfil L perímetral acabat de paviment
Formigó HA-25/B/18/Ha
Tirant d'acer galvanitzat
Remat perimetral de planxa plegada d'acer galvanitzat
Armadura de capa de compressió malla electrosoldada de #200 Ø16mm
Plaques de xapa grecada d'acer galvanitzat secció 1,2mm i alt de greca
70mm
Perfil d'acer laminat de secció L 50x50mm
Làmina impermeable no protegida de betúm amb acabat plàstic gruix 1.5mm
Caneló perimetral de formigó prefabricat
Acabat de cantell de forjat amb doble planxa d'acer negre amb tractament
antioxidant secció 3mm amb goteró
Aïllament tèrmic de poliestirè  extrudit 25 kg/m³ de densitat 4cm de gruix
Aïllament tèrmic de llana de roca de 4cm de gruix

E_ESTRUCTURA METÀL·LICA

Pilar d'acer laminat HEB 200
Bigues d'acer laminat IPE 400
Biguetes d'acer laminat IPE 240
Platina d'acer 10mm amb junta formigó expansiu
Ancoratge metàl·lic amb platina 12mm i perns de  Ø20mm

FA_MURS DE FORMIGÓ ARMAT

Mur de formigó armat HA-30/B/18/Ha
Mur de contenció de formigó armat
Làmina drenant de polietilè nodular gruix 7mm
Tub drenant microperforat
Armat d'acer corrugat Ø 15mm
Ancoratge de perns amb tac químic expansiu
Armat d'acer corrugat Ø 20mm

FS_FORJAT SANITARI

Acabat de paviment amb microciment nero fumo
Perfil L perímetral acabat de paviment
Formigó HA-25/B/18/Ha
Armat de capa de compressió malla electrosoldada de #200 Ø16mm
Canaleta d'acer galvanitzat pas d'instal·lacions i il·luminació
Junta de dilatació de poliestirè expandit 30mm
Cassetons de polipropilè per formació de forjat sanitari i solera 30cm
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C_COBERTA PLANA NO TRANSITABLE DE PLACA GRECADA

Remat superior mur façana 2mm de planxa d'acer negre plegat fixat a
pressió a suport
Suport de remat d'alumini 2mm fixat a restells d'alumini secció 55x22mm
Xapa d'acer negre de 2mm fixada a perfil IPE 240
Autosellant polimèric
Remat vertical d'alumini plegat de caneló de desguàs
Caneló amb xapa d'alumini plegada de 2mm fixada amb autoadhesiu
Remat xapa plegada de zinc amb fixacions estanques
Xapa grecada de zinc d'acabat de coberta fixada amb cargols amb
protecció impermeable.
Corretges d'acer galvanitzat secció variada 5mm
Aïllament tèrmic de poliestirè extrudit 25 Kg/m³ de densitat i 4cmde gruix
Juntes de neopré de 2mm de gruix antivibracions

T_TANCAMENT FAÇANA DE PLANXES D'ACER NEGRE I OBERTURES

Perfil U i muntants d'acer laminat de secció 100x50x5mm fixat amb cargols
autorroscants
Xapa metàl·lica d'acer negre de 3mm fixada a perfils
Aïllament tèrmic de poliestirè extrudit 25 Kg/m³ de densitat i 4cm de gruix
Obertures d'alumini amb tall de pont tèrmic anoditzades negres mat amb
vidre tèrmic climalit de doble full 6-3-6mm
Junta impermeable de neopré 2mm
Planxa d'alumini anoditzat negre mat plegat
Làmina impermeabilitzant no protegida, de betúm acabat plàstic gruix 1.5mm

F_FORJAT COL·LABORANT DE PLANXA GRECADA D'ACER GALVANITZAT

Acabat de paviment amb microciment nero fumo
Perfil L perímetral acabat de paviment
Formigó HA-25/B/18/Ha
Tirant d'acer galvanitzat
Remat perimetral de planxa plegada d'acer galvanitzat
Armadura de capa de compressió malla electrosoldada de #200 Ø16mm
Plaques de xapa grecada d'acer galvanitzat secció 1,2mm i alt de greca
70mm
Perfil d'acer laminat de secció L 50x50mm
Làmina impermeable no protegida de betúm amb acabat plàstic gruix 1.5mm
Caneló perimetral de formigó prefabricat
Acabat de cantell de forjat amb doble planxa d'acer negre amb tractament
antioxidant secció 3mm amb goteró
Aïllament tèrmic de poliestirè  extrudit 25 kg/m³ de densitat 4cm de gruix
Aïllament tèrmic de llana de roca de 4cm de gruix
Fixació mecànica a forjat amb tac quimic expansiu de barana de vidre

E_ESTRUCTURA METÀL·LICA

Pilar d'acer laminat HEB 200
Bigues d'acer laminat IPE 400
Biguetes d'acer laminat IPE 240
Platina d'acer 10mm amb junta formigó expansiu
Ancoratge metàl·lic amb platina 12mm i perns de  Ø20mm

FA_MURS DE FORMIGÓ ARMAT

Mur de formigó armat HA-30/B/18/Ha
Mur de contenció de formigó armat
Làmina drenant de polietilè nodular gruix 7mm
Tub drenant microperforat
Armat d'acer corrugat Ø 20mm
Ancoratge de perns amb tac químic expansiu
Armat d'acer corrugat Ø 20mm

FS_FORJAT SANITARI

Acabat de paviment amb microciment nero fumo
Perfil L perímetral acabat de paviment
Formigó HA-25/B/18/Ha
Armat de capa de compressió malla electrosoldada de #200 Ø16mm
Canaleta d'acer galvanitzat pas d'instal·lacions i il·luminació
Junta de dilatació de poliestirè expandit 30mm
Cassetons de polipropilè per formació de forjat sanitari i solera 30cm
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C_COBERTA PLANA NO TRANSITABLE DE PLACA GRECADA

Remat superior mur façana 2mm de planxa d'acer negre plegat fixat a
pressió a suport
Suport de remat d'alumini 2mm fixat a restells d'alumini secció 55x22mm
Xapa d'acer negre de 2mm fixada a perfil IPE 240
Autosellant polimèric
Remat vertical d'alumini plegat de caneló de desguàs
Caneló amb xapa d'alumini plegada de 2mm fixada amb autoadhesiu
Remat xapa plegada de zinc amb fixacions estanques
Xapa grecada de zinc d'acabat de coberta fixada amb cargols amb
protecció impermeable.
Corretges d'acer galvanitzat secció variada 5mm
Aïllament tèrmic de poliestirè extrudit 25 Kg/m³ de densitat i 4cmde gruix
Juntes de neopré de 2mm de gruix antivibracions

T_TANCAMENT FAÇANA DE PLANXES D'ACER NEGRE I OBERTURES

Perfil U i muntants d'acer laminat de secció 100x50x5mm fixat amb cargols
autorroscants
Xapa metàl·lica d'acer negre de 3mm fixada a perfils
Aïllament tèrmic de poliestirè extrudit 25 Kg/m³ de densitat i 4cm de gruix
Obertures d'alumini amb tall de pont tèrmic anoditzades negres mat amb
vidre tèrmic climalit de doble full 6-3-6mm
Junta impermeable de neopré 2mm
Planxa d'alumini anoditzat negre mat plegat
Làmina impermeabilitzant no protegida, de betúm acabat plàstic gruix 1.5mm

F_FORJAT COL·LABORANT DE PLANXA GRECADA D'ACER GALVANITZAT

Acabat de paviment amb microciment nero fumo
Perfil L perímetral acabat de paviment
Formigó HA-25/B/18/Ha
Tirant d'acer galvanitzat
Remat perimetral de planxa plegada d'acer galvanitzat
Armadura de capa de compressió malla electrosoldada de #200 Ø16mm
Plaques de xapa grecada d'acer galvanitzat secció 1,2mm i alt de greca
70mm
Perfil d'acer laminat de secció L 50x50mm
Làmina impermeable no protegida de betúm amb acabat plàstic gruix 1.5mm
Caneló perimetral de formigó prefabricat
Acabat de cantell de forjat amb doble planxa d'acer negre amb tractament
antioxidant secció 3mm amb goteró
Aïllament tèrmic de poliestirè  extrudit 25 kg/m³ de densitat 4cm de gruix
Aïllament tèrmic de llana de roca de 4cm de gruix
Fixació mecànica a forjat amb tac quimic expansiu de barana de vidre

E_ESTRUCTURA METÀL·LICA

Pilar d'acer laminat HEB 200
Bigues d'acer laminat IPE 400
Biguetes d'acer laminat IPE 240
Platina d'acer 10mm amb junta formigó expansiu
Ancoratge metàl·lic amb platina 12mm i perns de  Ø20mm

FA_MURS DE FORMIGÓ ARMAT

Mur de formigó armat HA-30/B/18/Ha
Mur de contenció de formigó armat
Làmina drenant de polietilè nodular gruix 7mm
Tub drenant microperforat
Armat d'acer corrugat Ø 20mm
Ancoratge de perns amb tac químic expansiu
Armat d'acer corrugat Ø 20mm

FS_FORJAT SANITARI

Acabat de paviment amb microciment nero fumo
Perfil L perímetral acabat de paviment
Formigó HA-25/B/18/Ha
Armat de capa de compressió malla electrosoldada de #200 Ø16mm
Canaleta d'acer galvanitzat pas d'instal·lacions i il·luminació
Junta de dilatació de poliestirè expandit 30mm
Cassetons de polipropilè per formació de forjat sanitari i solera 30cm
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C_COBERTA PLANA NO TRANSITABLE DE PLACA GRECADA

Remat superior mur façana 2mm de planxa d'acer negre plegat fixat a
pressió a suport
Suport de remat d'alumini 2mm fixat a restells d'alumini secció 55x22mm
Xapa d'acer negre de 2mm fixada a perfil IPE 240
Autosellant polimèric
Remat vertical d'alumini plegat de caneló de desguàs
Caneló amb xapa d'alumini plegada de 2mm fixada amb autoadhesiu
Remat xapa plegada de zinc amb fixacions estanques
Xapa grecada de zinc d'acabat de coberta fixada amb cargols amb
protecció impermeable.
Corretges d'acer galvanitzat secció variada 5mm
Aïllament tèrmic de poliestirè extrudit 25 Kg/m³ de densitat i 4cmde gruix
Juntes de neopré de 2mm de gruix antivibracions

T_TANCAMENT FAÇANA DE PLANXES D'ACER NEGRE I OBERTURES

Perfil U i muntants d'acer laminat de secció 100x50x5mm fixat amb cargols
autorroscants
Xapa metàl·lica d'acer negre de 3mm fixada a perfils
Aïllament tèrmic de poliestirè extrudit 25 Kg/m³ de densitat i 4cm de gruix
Obertures d'alumini amb tall de pont tèrmic anoditzades negres mat amb
vidre tèrmic climalit de doble full 6-3-6mm
Junta impermeable de neopré 2mm
Planxa d'alumini anoditzat negre mat plegat
Làmina impermeabilitzant no protegida, de betúm acabat plàstic gruix 1.5mm

F_FORJAT COL·LABORANT DE PLANXA GRECADA D'ACER GALVANITZAT

Acabat de paviment amb microciment nero fumo
Perfil L perímetral acabat de paviment
Formigó HA-25/B/18/Ha
Tirant d'acer galvanitzat
Remat perimetral de planxa plegada d'acer galvanitzat
Armadura de capa de compressió malla electrosoldada de #200 Ø16mm
Plaques de xapa grecada d'acer galvanitzat secció 1,2mm i alt de greca
70mm
Perfil d'acer laminat de secció L 50x50mm
Làmina impermeable no protegida de betúm amb acabat plàstic gruix 1.5mm
Caneló perimetral de formigó prefabricat
Acabat de cantell de forjat amb doble planxa d'acer negre amb tractament
antioxidant secció 3mm amb goteró
Aïllament tèrmic de poliestirè  extrudit 25 kg/m³ de densitat 4cm de gruix
Aïllament tèrmic de llana de roca de 4cm de gruix

E_ESTRUCTURA METÀL·LICA

Pilar d'acer laminat HEB 200
Bigues d'acer laminat IPE 400
Biguetes d'acer laminat IPE 240
Platina d'acer 10mm amb junta formigó expansiu
Ancoratge metàl·lic amb platina 12mm i perns de  Ø20mm

M_MUR PERIMETRAL DE MAÇONERIA

Remat superior mur façana 2mm de planxa d'acer negre plegat
Suport de remat d'alumini 2mm fixat a restells d'alumini secció 55x22mm
Morter d'anivellació
Morter de ciment d'agregat de maçoneria volcànica
Agregat de pedra i piroclasts volcànics
Lluernarii d'obertura fixe d'alumini amb tall de pont tèrmic anoditzades negres
mat amb vidre tèrmic climalit de doble full 6-3-6mm

FS_FORJAT SANITARI

Acabat de paviment amb microciment nero fumo
Perfil L perímetral acabat de paviment
Formigó HA-25/B/18/Ha
Armat de capa de compressió malla electrosoldada de #200 Ø16mm
Canaleta d'acer galvanitzat pas d'instal·lacions i il·luminació
Junta de dilatació de poliestirè expandit 30mm
Cassetons de polipropilè per formació de forjat sanitari i solera 30cm

E1
E2
E3
E4
E5

T1

T2
T3
T4

T5
T6
T7

C1

C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8

C9
C10
C11

FS1
FS2
FS3
FS4
FS5
FS6
FS7

M1
M2
M3
M4
M5
M6

C2
C1

C3

C4

C5
C6
C8
C9

C11
C10

T1
T2
T3

T4

T4

T5

T7
T6

E3

E2
F11

M1
M2
M3

M6

M4
M5

FS1
FS3
FS4
FS5
FS6
FS7



173

Detall 8

C8
C9
C10
F11

T4

E3

T4
C7
C8
C9
C10

C11

E3
FS6

F1
F3
F6
F7

F8
F12
E3
E1

F1

F3
F6
F7

F8
F12
E3
E1

F9

T4
FS1
FS2
FS3
FS4
FS6
FS7

FA5
E4

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7

F8
F9
F10
F11

F12
F13

C_COBERTA PLANA NO TRANSITABLE DE PLACA GRECADA

Remat superior mur façana 2mm de planxa d'acer negre plegat fixat a
pressió a suport
Suport de remat d'alumini 2mm fixat a restells d'alumini secció 55x22mm
Xapa d'acer negre de 2mm fixada a perfil IPE 240
Autosellant polimèric
Remat vertical d'alumini plegat de caneló de desguàs
Caneló amb xapa d'alumini plegada de 2mm fixada amb autoadhesiu
Remat xapa plegada de zinc amb fixacions estanques
Xapa grecada de zinc d'acabat de coberta fixada amb cargols amb
protecció impermeable.
Corretges d'acer galvanitzat secció variada 5mm
Aïllament tèrmic de poliestirè extrudit 25 Kg/m³ de densitat i 4cmde gruix
Juntes de neopré de 2mm de gruix antivibracions

T_TANCAMENT FAÇANA DE PLANXES D'ACER NEGRE I OBERTURES

Perfil U i muntants d'acer laminat de secció 100x50x5mm fixat amb cargols
autorroscants
Xapa metàl·lica d'acer negre de 3mm fixada a perfils
Aïllament tèrmic de poliestirè extrudit 25 Kg/m³ de densitat i 4cm de gruix
Obertures d'alumini amb tall de pont tèrmic anoditzades negres mat amb
vidre tèrmic climalit de doble full 6-3-6mm
Junta impermeable de neopré 2mm
Planxa d'alumini anoditzat negre mat plegat
Làmina impermeabilitzant no protegida, de betúm acabat plàstic gruix 1.5mm

F_FORJAT COL·LABORANT DE PLANXA GRECADA D'ACER GALVANITZAT

Acabat de paviment amb microciment nero fumo
Perfil L perímetral acabat de paviment
Formigó HA-25/B/18/Ha
Tirant d'acer galvanitzat
Remat perimetral de planxa plegada d'acer galvanitzat
Armadura de capa de compressió malla electrosoldada de #200 Ø16mm
Plaques de xapa grecada d'acer galvanitzat secció 1,2mm i alt de greca
70mm
Perfil d'acer laminat de secció L 50x50mm
Làmina impermeable no protegida de betúm amb acabat plàstic gruix 1.5mm
Caneló perimetral de formigó prefabricat
Acabat de cantell de forjat amb doble planxa d'acer negre amb tractament
antioxidant secció 3mm amb goteró
Aïllament tèrmic de poliestirè  extrudit 25 kg/m³ de densitat 4cm de gruix
Aïllament tèrmic de llana de roca de 4cm de gruix

E_ESTRUCTURA METÀL·LICA

Pilar d'acer laminat HEB 200
Bigues d'acer laminat IPE 400
Biguetes d'acer laminat IPE 240
Platina d'acer 10mm amb junta formigó expansiu
Ancoratge metàl·lic amb platina 12mm i perns de  Ø20mm

M_MUR PERIMETRAL DE MAÇONERIA

Remat superior mur façana 2mm de planxa d'acer negre plegat
Suport de remat d'alumini 2mm fixat a restells d'alumini secció 55x22mm
Morter d'anivellació
Morter de ciment d'agregat de maçoneria volcànica
Agregat de pedra i piroclasts volcànics
Lluernarii d'obertura fixe d'alumini amb tall de pont tèrmic anoditzades negres
mat amb vidre tèrmic climalit de doble full 6-3-6mm

FS_FORJAT SANITARI

Acabat de paviment amb microciment nero fumo
Perfil L perímetral acabat de paviment
Formigó HA-25/B/18/Ha
Armat de capa de compressió malla electrosoldada de #200 Ø16mm
Canaleta d'acer galvanitzat pas d'instal·lacions i il·luminació
Junta de dilatació de poliestirè expandit 30mm
Cassetons de polipropilè per formació de forjat sanitari i solera 30cm
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EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
Instal·lacions
Subministrament d’aigua

SUBMINISTRAMENT D’AGÜES
L’edifici en qüestió no presenta una complicació exigent pel subminis-
tre d’aigües ja que només en precisa pels banys i piques. Per tant, 
el subministrament d’aigua calenta serà individual per cada nucli de 
serveis, utilitzant una caldera elèctrica amb un petit acomulador.

SANEJAMENT
La instal·lació que es preveu és separativa, per una banda s’evaqüen 
les aigues negres i per altra les plujanes. No es contempla un dipòsit 
d’emmagatzematge d’aigua, ja que les quantitats d’aigües utilitzades 
seran mínimes. La sortida, tot i no existir un clavegaram separatiu, 
s’ha executat una pre-instal·lació. La duplicitat d’evaquadors d’aigua 
a la part inferior de la grada assegura una resposta eficaç en cas 
de fortes pluges. 

CLIMATITZACIÓ i VENTILACIÓ
Es planteja un sistema de climatització mitjançant el mètode VRV (Vo-
lum Refrigerant Variable),  que permet que, una sola unitat conden-
sadora pugui servir a diferents unitats evaporadores. Aquest sistema 
permet la refrigeració i l’escalfament simultanis de diferents unitats 
evaporadores, i també permet un control més acotat de les diferents 
estances de l’edifici. A més a més, el sistema pot funcionar com a 
renovador de l’aire interior, ja que existeixen uns conductes d’entrada 
d’aire net i sortida d’aire viciat a l’exterior, fent-lo més ecològic, el seu 
pas per un recuperador d’energia.

SEGURETAT EN CAS D’INCENDIS
La previsió de protecció contra incendis, al ser un edifici de pública 
concurrència, fa que l’estructura hagi de staisfer un RF 120. En cas 
d’incendi existeixen dos sistemes de seguretat, per una banda les BIE 
col·locades segons l’àrea d’actuació i els extintors, col·locats com a 
mínim a un radi de 15m de cada nucli d’evaquació. Els nuclis d’eva-
cuació stisfeixen amb escreix les dimensions mínimes per la superfície 
i la ocupació servida.

IL·LUMINACIÓ
La il·luminació de l’edifici es pot dividir en dos grans grups, la interior 
i la exterior. Tot i això el sistema utilitzat és el de díodes LED, per la 
seva qualaitat i la multiplicitat de solucions. Enel cas dels passadissos, 
terrasses i grades es preveu una il·luminació indirecta, remarcant en 
tot moment el perímetre dels murs i emfatitzant les textures. En els 
espais de treball, exposició i cafeteria és més puntual.

Aigua Freda Sanitària Aigua Calenta Sanitària Escalfador elèctric Aixeta aigua freda Aixeta aigua calenta sanitariaComptador i aarqueta de
distribució

Clau de pas
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Connexio a la xarxa
d'aigues plujanes

Connexió a la xarxa
d'aigues plujanes

Connexio a la xarxa
d'aigues plujanes

Connexió a la xarxa
d'aigues negres

Connexio a la xarxa
d'aigues plujanes

Connexió a la xarxa
d'aigues negres

Baixants Ø110mm PVC Caneló perimetral  Ø150mm Col·lector Pou de registre Arqueta sifònica registrable Vàlvulaantiretorn

AIGÜES PLUVIALS

Baixants Ø110mm PVC Col·lector Pou de registre Arqueta sifònica registrable Vàlvulaantiretorn

AIGÜES RESIDUALS

Planta -1
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Sanejament
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Connexio a la xarxa
d'aigues plujanes

Connexió a la xarxa
d'aigues plujanes

Connexio a la xarxa
d'aigues plujanes

Connexió a la xarxa
d'aigues negres

Connexio a la xarxa
d'aigues plujanes

Connexió a la xarxa
d'aigues negres

Baixants Ø110mm PVC Caneló perimetral  Ø150mm Col·lector Pou de registre Arqueta sifònica registrable Vàlvulaantiretorn

AIGÜES PLUVIALS

Baixants Ø110mm PVC Col·lector Pou de registre Arqueta sifònica registrable Vàlvulaantiretorn

AIGÜES RESIDUALS

Planta Baixa Planta Coberta
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Sector 2

Sector 3
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Plànol indicatiu de sortida i
mitjans d'extinció

Detector de fum Pulsador d'alarma Boca d'incendis
equipada Ø 45 mm

Extintor 21 A- 113 B Sirena d'alerta Bloc autònom
d'enllumenat
d'emergència

Senyalització de sortida Recorregut d'evacuació

Planta -1
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equipada Ø 45 mm

Extintor 21 A- 113 B Sirena d'alerta Bloc autònom
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Il·luminació lineal indirecta encastada
al banc o jardinera LED

Il·luminació puntual encastada
a mur LED

Il·luminació lineal directa
encastada al cel ras LED

Il·luminació puntual encastada
al cel ras LED

Il·luminació lineal indirecta
encastada al paviment LED
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Il·luminació lineal indirecta encastada
al banc o jardinera LED

Il·luminació puntual encastada
a mur LED

Il·luminació lineal directa
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Il·luminació puntual encastada
al cel ras LED

Il·luminació lineal indirecta
encastada al paviment LED
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EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
Estructures
Fonamentació

ɣf ɣf

263,0 kg/m^2 1,35 263,0 kg/m^2 1,35

200,0 kg/m^2 1,35 250,0 kg/m^2 1,35

500,0 kg/m^2 1,5 100,0 kg/m^2 1,5

‐ ‐ 60,0 kg/m^2 ‐

850,0 kg/m^2 540,0 kg/m^2

x2,5 1350
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FORJAT XAPA GRECADA (7+7cm) (Sostre PB‐1, PB, PB+1)

CÀRREGUES Control execucióɣf ɣf
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FORJAT XAPA GRECADA (7+7cm) (Sostre PB‐1, PB, PB+1)

CÀRREGUES Control execució

El desenvolupament estructural de l’edifici permet l’aïllament en la 
seva totalitat de l’estructuraa murària principal de la Plaça  de Braus. 
D’aquesta manera no s’aporta un sobre esforç a una estructura en-
vellida, tot i que la seva estabilitat està assegurada. En fonamentació, 
el fet de separar les sabates i els pilars del mur perimetral principal, 
satisfà l’aïllament del possible acoplament d’esforços en el bulb de 
pressions. Per altra banda, a nivell estètic, es pot observar tota la 
cara interior del mur catalogat, sense entorpiments estructurals.

S’aconsegueixen aquestes premisses mitjançant principalment una 
estructura metàl·lica radial amb forjats de xapa grecada col·laborant.  
Tot i entenent que una estructura circular ja és estable per si sola, els 
dos elements de connexió vertical aporten al conjunt més rigidesa, ja 
que no s’ha d’oblidar que es construeix en zona volcànica.

La llum màxima que ha de suportar l’estructura és de 6.73m en 
el conjunt d’una viga de 10m. El projecte ha seguit la normativa on 
limita la fletxa a la llum màxima dividit de 400, ja que tot i ser una 
rehabilitació, es considera una obra nova.  A continuació es detallen 
les càrregues, les geometries estructuras que adopta l’edifici i els 
diagrames d’esforços aplicats a l’estructura. 
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Sostre Planta -1
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Sostre Planta Baixa Sostre Coberta 1
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Sostre Coberta 2
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Diagrama de Tallants

Diagrama de Moments

Deformada
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Segons el CTE SE la fletxa màxima permesa en aquest edifici de 
nova construcció és de la llum màxima dividit entre 400, en cas que 
es considerés una rehabilitació la fletxa màxima seria la llum màxima 
dividida de 1000.

En el cas de projecte la llum màxima és de 6.73m, per tant, la fletxa 
màxima és de L/400=673=1.68cm. La solució adoptada compleix 
amb escreix la normativa, donant resposta a la zona de sisme, com 
és la Garrotxa i a més per acceptar optar per la banda de la se-
guretat. Degut que les alçades lliures de les plantes de l’edifici són 
generoses, el cantell del forjat no ha de buscar la mínima expressió.
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