Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Parc Natural de la Zona Volcànica
de la Garrotxa
Normativa de funcionament de l’Equipament Museístic del Volcà del Croscat1
L’Equipament Museístic del Volcà del Croscat, propietat de la Generalitat de Catalunya, està
adscrit i depèn del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
En compliment dels seus objectius, l’Equipament desenvolupa les funcions següents:
a)
conservar l’espai de les grederes del volcà del Croscat amb els seus elements
destacats pel seu interès i com a suport a l’explicació i la interpretació del patrimoni geològic.
b)

promoure activitats de recerca, difusió, promoció i conservació del patrimoni geològic.

Equipament Museístic del Volcà del Croscat
Volcà del Croscat, accés des de l’àrea de Santa Margarida (ctra. Gi-524, Olot-Santa Pau)
per l’itinerari pedestre 15 (senyalitzat).
Adreça postal: Av. Santa Coloma, 47, 17800 OLOT.
Horari
De dilluns a diumenge: de 10 a 16 h. Tancat: del 15 de desembre al 6 de gener.
Reserves de visites per a grups organitzats:
a) Els grups organitzats només poden visitar el volcà del Croscat acompanyats d’una
persona autoritzada pel Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
b) Cal concertar les visites prèviament i amb temps suficient, ja que pot estar ple la data
en què es vol fer la visita (la capacitat de càrrega de l'espai és de sis grups d’un
màxim de 20 persones a la vegada).
c) Les visites de grups són com a màxim de 20 alumnes2. A més del Guia del Parc
Natural, el conjunt de grups d’un centre o entitat hauran d’anar acompanyats per al
menys un responsable del grup.
d) Poden sol·licitar l’autorització per portar grups organitzats al volcà del Croscat les
persones acreditades com a Guia del Parc Natural3.
Es demana la màxima puntualitat per al bon funcionament de les activitats i la gestió de les
reserves de l’Equipament Museístic. Si per un imprevist el grup s'endarrereix o anul·la la
visita, ho haurà de comunicar a recepció per telèfon, per conèixer la disponibilitat de visita en
cas de retard o d’ajornament. En cas d’arribar tard, no es pot assegurar que es pugui fer la
visita a l’Equipament Museístic.
- telèfon 972 195094 (de dilluns a diumenge de 10 a 16h).
- correu electrònic cps@tosca.cat
A/i www.gencat.cat/parcs/garrotxa
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Aprovada per la Junta de Protecció de la Zona Volcànica de la Garrotxa (11/6/2013).
Com a màxim es podrà incrementar fins a 23 integrants dos grups d’un mateix centre.
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Guia del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa: acreditació atorgada pel Parc Natural
basant-se en un curs de formació d’unes 80 hores i una prova d’aptitud. Temporalment es poden
autoritzar persones en tràmit d’obtenció de l’acreditació si compleixen uns requisits mínims (més
informació a www.gencat.cat.parcs/Garrotxa).
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