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Una mica d�història
L�Hotel del Parc fou el més famós dels establiments hotelers
d�Olot, entre d�altres coses, per la seva antiguitat i perdurada: de
1878 a 1941. El seu fundador fou Ramon Colom i Font, el qual
encarregà la construcció de l�edifici al mestre d�obres Joan
Cordomí i Bosch. Aquest presentà el plànol de la façana el 19
d�octubre de 1878. Uns dies més tard l�Ajuntament olotí aprovà
el projecte i es va fer constar al dors del plànol aquesta nota:
«Aprobado por el Ayuntamiento en reunión de veinte y dos de
Octubre último, bajo la precisa obligación (sic) de levantar la
fachada y los pórticos al mismo tiempo y al igual que el resto del
edificio, debiendo al menos, (il·legible) quedar edificado, hasta
su terminación. Olot, Nobre. de 1878. El Alcalde Comtal. (?),
Pedro Basil � P.A. del A., Juan Cordomí». Passat poc més d�un
any, Ramon Colom, home d�iniciativa, instal·là un negoci de
fabricació de licors (entre els quals, una ratafia d�excel·lent
qualitat) i tota mena de begudes gasoses al soterrani de l�edifici,
així com un molí industrial de sal.
Ben aviat l�hotel fou distingit amb el beneplàcit dels estiuejants,
que en aquell temps eren molt nombrosos, com també amb el
dels viatjants de comerç �de menys nombre� i d�altres visitants
esporàdics.
L�Hotel Colom (així s�anomenà al principi), fou regentat per la
família. Els fills, que foren quatre, �dos nois i dues noies� ben
aviat es posaren a treballar al negoci hoteler. Amb el temps,
l�hotel fou heretat per una de les filles, Conxita, que patia una
coixesa de naixement (els pares van voler compensar la part més
negativa) i que va maridar amb el cuiner de l�establiment, de nom
Miquel Corsellas i Vilanova; el matrimoni Corsellas-Colom
continuà, doncs, la tasca. Quant a les indústries de begudes
preparades i el molí de sal, foren heretades per un dels dos fills
barons, Cosme Colom i Bosch, el qual les tragué del domicili
primitiu i les instal·là al carrer de Lorenzana (lloc on anys després
hi hauria la Fonda Salvi).

L�Hotel del Parc

En ser gran Corsellas, el delit no li permetia desenvolupar-se de
manera normal al capdavant del negoci i l�Hotel del Parc ja no
marxava tan satisfactòriament. Les dues filles del matrimoni
Corsellas-Colom (Pilar i Mercè), que ajudaven el pare
ocasionalment, havien estudiat el Comerç i Peritatge Mercantil,
respectivament, i van anar per indrets aliens al negoci familiar.

Privat Calm, l�artífex hoteler
La direcció de l�hotel fou sempre portada amb coneixement de
l�ofici i amb perspectiva de futur i sovint s�anaven adaptant els
locals a les noves tendències de la decoració i el confort, per
plaure més la clientela.
Sadurní Brunet i Pi (Vallirana 1886 - Olot 1956), escultor,
dissenyador i realitzador d�acurades obres de decoració i
reconstrucció, va venir a establir-se a Olot l�any 1912 (Olot li deu

Plànol de l�hotel.

Al peu de la foto, diu:
3 - OLOT. Porches de Can Colom. Hotel del Parque. Edición N. Marull.

Entrada i escala de l�hotel, obra de Sadurní Brunet i Pi, autor de la foto.


