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OLOT ES CONSOLIDA COM A CIUTAT DE CONGRESSOS I 
REUNIONS DE PETIT FORMAT 
 
A les properes setmanes la ciutat acollirà esdeveniments que converteixen la 
ciutat en referència des de diferents àmbits. 
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Olot acollirà la setmana que ve les Jornades i el Simposi Internacional 
Europeu sobre el cranc de riu autòcton. Del 21 al 25 de setembre, la ciutat 
serà la seu d’aquest esdeveniment, organitzat en el marc del projecte europeu 
LIFE Potamo Fauna “Conservació de fauna fluvial d’interès europeu a la xarxa 
Natura 2000 de les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga”. Experts europeus 
debatran sobre la problemàtica de la conservació –present i futur- de les 
poblacions del cranc de riu autòcton que es troba en perill d’extinció mundial. 
El Consorci de l’Estany, la Generalitat de Catalunya, el Parc Natural de la 
Zona Volcànica de la Garrotxa i el Consorci del Ter organitzen les jornades 
(que tindran lloc dilluns i dimarts 21-22 de setembre) i el simposi (del 23 al 25 
de setembre) a la Sala El Torín i que aniran acompanyades de sortides al 
Centre de Reproducció de cranc de riu autòcton d’Olot. 
 
L’Ajuntament d’Olot, la Diputació de Girona i el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) a través del Real Jardí Botánico de Madrid 
també participen de les sessions que han presentat aquest matí al Saló de 
Sessions de l’Ajuntament d’Olot el coordinador financer del LIFE Potamo 
Fauna del Consorci de l’Estany, Miquel Campos, el director del Parc Natural, 
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Xavier Puig i el primer tinent d’alcalde d’Olot, Josep Berga. 
 
Les jornades i simposi sobre el cranc de riu autòcton coincidiran amb la 
cloenda del projecte internacional Vuelco que, durant tota la setmana que ve 
portarà a Olot una quarantena d’experts en vulcanisme. Joan Martí és el 
coordinador d’aquest congrés, que es dirigeix a estudiants de postgrau, 
personal de l’Observatori Vulcanològic i a altres professionals que tinguin 
interès en el tractament de les etapes pre-eruptives de l’activitat volcànica. El 
director de la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot, Jordi Calabuig, ha donat a 
conèixer els detalls del Congrés, que començarà dilluns que ve i que inclourà 
sortides de camp a la zona volcànica de la Garrotxa, conferències i 
presentació de conclusions. 
 
D’altra banda, el pròxim dissabte 3 d’octubre se celebrarà a Olot el Dia 
Internacional de les Persones Sordes. La Federació de Persones Sordes de 
Catalunya (FESOCA) i l’Agrupació de la Garrotxa organitzen aquesta jornada 
que consistirà en una marxa popular que sota el lema “Persones sordes, 
persones amb capacitats” sortirà del pavelló firal d’Olot i arribarà davant 
l’Església de Sant Esteve. Un dinar popular i diferents actuacions i espectacles 
són altres dels actes programats i que han explicat avui a l’Ajuntament d’Olot 
el president de la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA), 
Antonio Martínez i Jaume Puig, president de l’Agrupació de les Persones 
Sordes de La Garrotxa. L’organització calcula que unes 500 persones 
participaran d’aquesta activitat. 
 
Aquestes tres activitats formen part dels congressos i reunions que Olot acull 
al llarg de l’any. L’aposta realitzada pel programa Reunions entre Volcans ha 
suposat que la ciutat passi a acollir de 24 esdeveniments l’any 2010 a una 
mitjana de 50 a partir dels anys 2013 i 2014 (xifra que no inclou els 
esdeveniments esportius ni les activitats de promoció organitzades per 
l’Ajuntament). Es tracta de seminaris, congressos i jornades de petit format 
que, durant el 2014, han portat a Olot 2.300 persones i han generat un volum 
de negoci directe de 35.000 euros. El regidor de Promoció 
Econòmica d’Olot, Estanis Vayreda, ha explicat que “la voluntat és continuar 
consolidant un mínim 50 esdeveniments anuals que ens animen que hi hagi 
moviment a la ciutat, desestacionalitzen l’arribada de visitants entre setmana i 
complementa els del cap de setmana”. 
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