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DIVENDRES, 9 D’OCTUBRE DEL 2015

FIRA DE SANT LLUC: 700 ANYS

ACOMPANYAR EL
VISITANT DES DE
L’OFICINA DE TURISME

EL NOU CENTRE INFORMATIU PRETÉN REFORÇAR
L’INTERÈS PER CONÈIXER LA CIUTAT I L’ENTORN
TEXT M. C.-P.

E

l primer espai
que trepitja el
visitant d’una
ciutat és sovint
l’oficina d’informació turística, i la informació
que se li dóna ha de reforçar l’interès per conèixer la zona i convèncer-lo que la visita val la
pena. Així ho entén l’arquitecte Arnau Vergés,
que partint d’aquesta
premissa ha projectat la
nova oficina d’informació turística d’Olot.
L’equipament s’inaugurarà el 18 d’octubre al cor
de la capital de la Garrotxa, en un dels espais de
l’antic hospital de Sant
Jaume que van quedar
lliures en inaugurar-se
un nou centre hospitalari, el novembre passat,
als afores de la ciutat.

Amb tres portes
d’accés, una de les quals
situada al davant del flamant i concorregut nou
mercat municipal, la nova
oficina de turisme destaca
pel seu disseny agosarat.
Consta de diversos espais
diferenciats. Un d’ells és

L’EQUIPAMENT
S’INAUGURA EL 18
D’OCTUBRE EN UN
ESPAI ESTRATÈGIC
DE LA CIUTAT
l’àrea d’autoinformació,
on el visitant, a través de
mitjans digitals (com ara
tauletes) o fullets en
paper, obté les dades
essencials per moure’s
per la ciutat i l’entorn, i
per descobrir les rutes i

els llocs d’interès. Una
altra de les àrees de l’oficina és la que està presidida per un audiovisual.
En una gran pantalla i a
terra es projecta contínuament, en l’avançada tecnologia 4K, un muntatge
de cinc minuts de durada.
És un recurs que pretén
despertar l’interès del
visitant i suggerir-li preguntes, que podrà formular als taulells d’atenció
personalitzada, que el
visitant es trobarà a
continuació.
L’oficina disposa
també d’una botiga de
marxandatge i d’una àrea
de descans on el visitant
podrà mirar-se amb deteniment la informació
rebuda, descarregar-se
aplicacions que li poden
ser útils per visitar la ciu-

La nova oficina d’informació turística d’Olot, situada en un dels espais que van
quedar lliures de l’antic hospital de Sant Jaume. AJUNTAMENT D’OLOT

tat i l’entorn i començar ja
a planejar l’itinerari que
farà.
El pati de l’hospital

Ariadna Villegas, directora de l’Institut de Promoció de la Ciutat d’Olot,
destaca que l’obertura de
la nova oficina de turisme contribuirà a donar a
conèixer un espai fins ara
amagat: l’antic pati interior del vell hospital de
Sant Jaume, amb inte-

ressants elements arquitectònics del segle XVI,
com la seva porxada o la
portalada renaixentista,
o la imponent escala, que
data del 1729. Al pati s’hi
pot accedir des de l’oficina de turisme i des de la
plaça del Mercat.
La nova oficina de turisme, segons Villegas,
serà un punt d’informació no només de la ciutat
d’Olot sinó de tota la comarca de la Garrotxa.

L’objectiu és que el vistant quan entri a l’oficina
turística ja senti que se
l’està acompanyant a conèixer el territori, i s’imbuexi dels seus elements
naturals. Per això en la
construcció de l’oficina
s’han utilitzat materials i
estructures urbanístiques pròpies de la zona:
volta de canó amb arcbotants, cabirons de fusta
de roure o revoltó ceràmic de rajola vermella.

