l’estiu a la Garrotxa

El conﬁnament ens ha reconciliat amb
l’entorn natural més immediat. La Garrotxa
es revela com un territori amb una natura
exuberant, segur i poc massiﬁcat on practicar senderisme, cicloturisme i redescobrir
els seus racons a cada passa.
ViU recull en aquest número propostes de
turisme de proximitat, amb tot el que els
pobles de la comarca poden oferir: espais
naturals i una arquitectura única; festes
majors i celebracions d’estiu adaptades a la
nova normalitat i nombroses activitats que
venen de gust fer durant aquesta època de
l’any a la Garrotxa. El millor estiu és al costat
de casa.
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VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
EDITORIAL

EL MILLOR ESTIU ÉS A TOCAR

L’home i la natura hem viscut la pandèmia del coronavirus de maneres diametralment oposades. Mentre
nosaltres ens hem vist obligats a fer un pas enrere,
renunciar a sortir a l’exterior i confinar-nos a casa per
protegir-nos, davant la nostra finestra la primavera esclatava amb tota la seva paleta de colors, més ufana,
sense el factor humà.
Les primeres sortides a l’exterior de la desescalada les
hem viscut amb una il·lusió renovada. Hem redescobert
paisatges del nostre entorn immediat, a un quilòmetre
a la rodona, als quals no havíem parat prou atenció.
Fins i tot hem arribat a descobrir indrets que teníem a
tocar i que mai no havíem tingut temps de visitar.
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Ens hem adonat, en definitiva, de la sort que tenim de
viure aquí, envoltats d’un paisatge amb tresors a cada
passa. I no hem estat els únics. Les primeres setmanes
d’estiu, mentre els habitants de Barcelona i la zona metropolitana han preferit els destins de costa – comportament habitual fins ben entrat el juliol -, el sector turístic
garrotxí ha començat a donar servei a un client no per
proper menys nou. Es tracta del turista de les comarques veïnes, persones que s’han acostat a la comarca
potser no en cotxe, sinó fent cicloturisme a través de la
Via Verda; gent de Girona, de Sant Feliu de Guíxols o de
Palamós que redescobreixen el paisatge, li donen el seu
just valor i volen gaudir-lo amb respecte i admiració.
L’aïllament de l’entorn natural més immediat ens hi ha
reconciliat. En aquest context, la Garrotxa es revela com
un territori segur, poc massificat i amb una natura exuberant, amb racons on el temps es va aturar o ha transcorregut més lent, amb pobles de gran hospitalitat i esperit festiu. És per això que aquest estiu la revista ViU
ha volgut recollir propostes de turisme de proximitat,
amb tot el que els pobles de la comarca poden oferir:
espais naturals o construïts per la mà de l’home, tots
ells dignes de ser visitats; festes majors i altres celebracions d’estiu, contingudes o adaptades a la responsabilitat exigida pel moment però igualment divertides, i
altres activitats que venen de gust fer durant aquesta
època de l’any a la Garrotxa. El millor estiu és a tocar.
Valorem el que tenim i gaudim-ho.
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VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
SANT JOAN LES FONTS

RUTA
ELS COMERÇOS DE SANT JOAN
LES FONTS ALS ANYS 50 I 60

Diumenge 26 de juliol · 19h
Diumenge 16 d'agost · 19h

Punt de sortida
Plaça Major de Sant Joan les Fonts

Durada 1h

RUTA
ENTRE COLADES DE LAVA

Dissabte 4 de juliol · 19h
Dissabte 15 d'agost · 19h

Punt de sortida
Oficina de Turisme
(pont romànic)

Durada 1h
ACTIVITAT ADAPTADA A LA
NORMATIVA DE LA COVID-19
D'acord amb les recomanacions
de prevenció de la COVID-19, cal
fer reserva prèvia de l'activitat a
fentoursvisites@gmail.com o bé
al telèfon 623107450. Durant la
passejada, cal portar mascareta i
mantenir la distància de seguretat
amb la resta del grup, així com
rentar-se les mans freqüentment
amb el gel hidroalcohòlic que es
facilita des de l'organització.

V

Estiu 2020

6

Redescobrir el comerç i
el patrimoni volcànic de
Sant Joan les Fonts
DURANT L'ESTIU, EL POBLE OFEREIX VISITES GUIADES
GRATUÏTES QUE MOSTREN LA RIQUESA PAISATGÍSTICA I
HISTÒRICA DEL POBLE, A CÀRREC DE L'EMPRESA FENTOURS.

Dos diumenges de juliol i agost, el municipi estrena la ruta 'Els
comerços de Sant Joan les Fonts als anys 50 i 60', dedicada a un
dels principals punts d'activitat social del poble al segle XX, les
seves botigues. Aquesta visita, pensada per als amants de la història, passa pel carrer Sant Antoni i Santa Magdalena, i és també
un viatge per les anècdotes i curiositats del petit comerç i els seus
propietaris.
La segona ruta, 'Entre colades de lava', s'endinsa pel Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa per conèixer el patrimoni
volcànic de Sant Joan les Fonts. L'itinerari, d'un quilòmetre i mig,
passa pel sector del Molí Fondo i el Boscarró, on s'hi localitzen
tres colades de lava. En aquest punt també es poden apreciar els
blísters, formacions volcàniques úniques a la península Ibèrica
que es van formar fa 150.000 anys amb el pas de la lava per una
de les colades.

VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
LA VALL DE BIANYA

RUTA
SANT MIQUEL DEL MONT

Distància 8 Km

Durada 3-4 hores

Desnivell acumulat 453 m

Dificultat Mitjana
Més informació a

www.itinerannia.net

Les vistes de Sant Miquel del
Mont, des de Bianya
L’ESTIU ÉS UN BON MOMENT PER TORNAR A AQUEST
MIRADOR PRIVILEGIAT DE LA GARROTXA

Tot i que el tradicional aplec en
aquest indret de la Vall de Bianya
se celebra a finals de setembre,
l'estiu és una bona ocasió per tornar a Sant Miquel del Mont, situat
entre els municipis d’Olot, la Vall
de Bianya i Riudaura.

conserven diversos arbres monumentals. Des d'aquí, cal seguir les
indicacions fins a l'església de Sant
Miquel del Mont, passant pel Coll
de Bastons. Al cim hi trobarem una
ermita romànica del segle XII en
bon estat de conservació, podrem
gaudir d'esplèndides vistes de l'Alta
La ruta circular que passa per Garrotxa i el Pirineu, i fins i tot veul'ermita de Sant Andreu del Coll, re el mar si el temps acompanya.
també situada a la muntanya de
la Cantina, és de 8 quilòmetres i De baixada per la serra de Sant Mies pot fer a peu en tres hores se- quel arribarem fins a Sant Andreu
guint les marques de la xarxa de del Coll, una de les poques ermites
senders Itinerànnia.
romàniques del terme municipal
d'Olot, que pertany a la parròquia
El primer tram del recorregut, amb de Riudaura. A pocs metres també
sortida a l'Hostalnou de Bianya, es pot veure el Castell del Coll, una
ens porta fins a l'església de Santa fortificació medieval del segle X.
Margarida. Si continuem recte, ens Seguint l'últim tram per la carreteendinsarem en un dels pocs bos- ra asfaltada s'arriba a l'Hostalnou
cos de roure pènol de la comar- de Bianya, punt d'inici i final d'una
ca, la roureda de la Torre, on es ruta apta per a tota la família.
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VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
FESTES MAJORS LES PLANES D'HOSTOLES I MIERES

Les festes majors
controlaran els accesos
LES PLANES D’HOSTOLES I MIERES PREPAREN
CELEBRACIONS QUE PERMETIN LA DIVERSIÓ I
ALHORA EVITIN QUALSEVOL RISC DE PROPAGACIÓ
DEL CORONAVIRUS

Els municipis amb festa major prevista a l’estiu tenen
la complexa tasca de fer compatible la diversió amb les
mesures de prevenció pròpies de la crisi sanitària. Les
Planes d’Hostoles ha trobat la solució traslladant la celebració dels actes presencials al pati de l’escola Sant
Cristòfol. Això els permet controlar els accessos, limitar
l’aforament i tenir un registre dels assistents, tal i com
demana l’actual normativa de prevenció del coronavirus.
D’aquesta manera, les Planes pot mantenir al programa
els actes tradicionals de la festa, com l’audició de sardanes de la diada de Sant Jaume i el ball dels gegants,
enguany a càrrec de la cobla Ciutat de Girona. El pati de
l’escola també acollirà una sessió de cinema a la fresca i les havaneres amb el grup Port Bo, que clouran la
festa juntament amb la traca final. Abans, dissabte 25
de juliol, el programa ha inclòs una original activitat, un
‘Balcosopar’ amb què s’anima a totes els nyerros i nyerres a sopar als jardins, balcons, garatges i entrades dels
habitatges mentre escolten la música del grup MEL, que
recorrerà els carrers del poble a s’obre d’un camió.
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FESTA MAJOR
DE LES PLANES D'HOSTOLES

Del 25 al 27 de juliol
Podeu consultar el programa d’actes a:
www.lesplanes.cat

Mieres, pendent de la
situació sanitària
Mieres té previst celebrar la festa major del 21 al 24 d’agost
i està molt pendent a com evolucionen els esdeveniments.
La Comissió de Festes, associació que organitza totes
les celebracions i activitats culturals al municipi, en
col·laboració amb l’Ajuntament, treballa en solucions
similars a les de les Planes d’Hostoles per oferir espectacles
al programa alhora complir totes les mesures de protecció
i les recomanacions que en cada moment siguin vigents.

FESTA MAJOR
DE MIERES

Del 21 al 24 d’agost
Podeu consultar el programa d’actes a:
www.mieres.cat

Quan les teves dues setmanes
de vacances són un no parar
de fer castells de sorra,
ets cooperativa.

Junts ens preocupem perquè els nostres
treballadors tinguin dues de les seves
cinc setmanes de vacances a l’estiu.

Junts és cooperativa.

VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
FESTA MAJOR DE SANT JAUME DE LLIERCA

Un estiu calmat i festiu a
Sant Jaume de Llierca
EL POBLE DESTACA A L'ESTIU PER LA SEVA FESTA MAJOR, PERÒ
TAMBÉ DISPOSA DE RACONS TRANQUILS I OMBRÍVOLS ON
REFRESCAR-SE

VISITA
FONT PUDA DE
SANT JAUME DE LLIERCA

Ajuntament de
Sant Jaume de Llierca
Telèfon 972 68 70 805
Email
ajuntament@santjaumedellierca.cat
Web www.santjaumedellierca.cat

El paisatge de
la vall de Riudaura
EL SEU POBLE ENVOLTAT DE
MUNTANYES ÉS UNA DE LES POSTALS
MÉS ATRACTIVES QUE OFEREIX LA
COMARCA
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És un dels pobles que cada any va més de boca a orella per l'estiu,
i bona part de la culpa la té la seva Festa Major. Pels volts del 25 de
juliol, el municipi atrau els garrotxins gràcies al cartell de la seva celebració. Però en un any mogut pel coronavirus, també s'escau poder
gaudir de moments de calma. I això, a Sant Jaume, s'aconsegueix
ben a prop del poble: sortint cap als horts, i anant cap a Santa Magdalena i el Mont Palau, es troba el riu Fluvià. Un cop creuat, s'hi troba
una gran bassa alimentada per l'aigua d'una riera: és la Font Puda.
En surt aigua sulfurosa, amb la seva olor característica. Es tracta d'un
lloc fresc a l'estiu, amb plataners que donen una bona ombra, i equipada amb bancs per descansar.
LA FESTA MAJOR MÉS ESPECIAL PER ALS SANTJAUMINS
Enguany, els grans concerts no visitaran Sant Jaume de Llierca, però
no per falta de voluntat: les mesures de prevenció del coronavirus
obliguen a viure la festa d'una forma diferent. La Festa Major es celebrarà en dos dies: el 24 a la nit i tot el 25 de juliol. Les famílies rebran
un kit de festa on hi trobaran allò fonamental per celebrar-la amb els
amics. El dia 25, des del balcó, la finestra o la vorera es podran gaudir
de diferents actuacions itinerants.

El bon temps convida a tornar a perdre's pels camins
que porten a la vall de Riudaura, ja sigui des d'Olot o
des de la Pinya, a la Vall d'en Bas. Envoltada de muntanyes, li dona nom la riera de Riudaura, que baixa del
coll de Canes pel mig del municipi. L'actual església
de Santa Maria, fundada originalment com a monestir
l'any 852 pel comte Guifred de Besalú, és una de les
més antigues de la Garrotxa. Destaca en la panoràmica
del poble, de carrers empedrats i cases senyorials.

VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
ARGELAGUER / SALES DE LLIERCA

VISITA
CONJUNT MONUMENTAL
D'ARGELAGUER

Ajuntament
d'Argelaguer
Telèfon
972 68 71 37
Email
ajuntament@argelaguer.cat
Web
www.argelaguer.cat

VISITA
ESGLÉSIA PARROQUIAL
DE SANT MARTÍ

Accés gratuït
des de l'aparcament de
l'Ajuntament de Sales de Llierca
Telèfon 972 68 77 88
Email ajuntament@salesdellierca.cat
Web www.salesdellierca.cat

Un poblet medieval al bell mig
de la plana del Llierca
ARGELAGUER COMPTA AMB UN DELS CASCS HISTÒRICS MÉS
SINGULARS DE LA GARROTXA, QUE EL CONVERTEIXEN EN
UNA JOIA

Poques vegades el nom d'Argelaguer s'associa
amb turisme a la Garrotxa, però el petit poble,
ubicat a la trobada del Fluvià amb el seu curs
mitjà, amaga entre els seus carrerons les traces
d'un passat imponent. Si un passeja pel casc antic, des de la capella de Sant Sebastià i de Santa
Anna s'enllaça cap a la parròquia principal de
Santa Maria, descobrint els castells que amaga
el municipi, vinculats a la família Montpalau.
Des del seu camí ral, ben conservat des de l'època romana es pot passejar tranquil·lament pel
costat del riu fins a trobar el camí que condueix
cap al Santuari del Guilar (S.XI). Des d'allà, amb
una passejada tranquil·la de més d'una hora de
recorregut, es poden albirar els encants de la
Vall del Llierca, allà on l'Alta Garrotxa comença a
acomodar-se entre el Pirineu i l'Empordà.

Una església que uneix
tot un disseminat
SALES DE LLIERCA RET EL SEU MUNICIPI A UN DELS SEUS
TEMPLES MÉS IMPORTANTS, SANT MARTÍ DE SALES, DE
FAÇANA BARROCA.

Sant Andreu de Gitarriu, Sant Grau d'Entreperes, Sant Miquel de Monteia o Santa Cecília
de Sadernes; totes elles són ermites que romanen dempeus a l'Alta Garotxa, però cap ha
aglutinat el municipi de Sales de Llierca com
l'església de Sant Martí. Bastit a la fi del segle
XVII, ha estat reformada diverses vegades i
compta amb una façana barroca. S'hi pot arribar fàcilment i esdevé moltes vegades l'epicentre de la vida cultural del municipi.
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RUTA

VIU L'ESTIU A LA GARROTXA

ERMITES
TÍTOL APARTAT

DEL CORB

Distància
7km

Durada
1h 30 minuts

Descobrint Sant Miquel i
Sant Martí del Corb
LES PETITES ERMITES DE LES PRESES REPRESENTEN EL
ROMÀNIC MÉS SECRET DE LA GARROTXA

Desnivell acumulat
250m

ACTIVITAT
FESTIVAL ÉSDANSA

Cada estiu Les Preses es converteix en
el punt neuràlgic de l’ÉsDansa, un dels
festivals de dansa d’arrel tradicional
més importants de Catalunya. La 38a
edició se celebrarà del 20 al 23 d’agost.
Tota la programació es pot consultar a:
www.esdansa.cat
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Les ermites del Corb són dues petites ermites romàniques de la serra
del mateix nom, al terme municipal de Les Preses. L’intinerari s’inicia a
la carretera del Corb, remuntant la pujada fins al veïnat de Pocafarina,
que deixarem a l’esquerra per seguir la carretera que serpenteja la vall.
Al Mas l’Antiga hi ha un trencant que porta directament a l’ermita de
Sant Miquel del Corb, la més antiga de les dues. Es troba enfilada en un
petit tossol prop d’on abans hi passava el camí que portava a Osona
des de Santa Pau. D’origen possiblement preromànic, l’actual ermita
és d’època pròpiament romànica, amb remodelacions del segle XVIII.
Sant Martí del Corb, per la seva banda, es troba en una obaga, a curta
distància de l'ermita de Sant Miquel, passant per l'era del Mas l'Antiga. És més moderna que l'església de Sant Miquel. Segurament es va
construir en època franca, igual que les altres esglésies advocades a
Sant Martí o altres sants de la Gàl·lia, que es troben situades en llocs
més marginals que les dedicades a la Mare de Déu o als apòstols. En
temps de sequera s’hi anava en processó per fer pregàries dedicades a Sant Martí per demanar la tan necessària pluja.

Controla
la teva energia

i comença
a estalviar!

Dona’t d’alta a l’Oficina
Virtual i optimitza el teu
consum elèctric

Assessorament personalitzat

EOG_20

www.bassolsenergia.com
Atenció directa al client

VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
OLOT / CORNAMUSAM

Fotografies: Martí Albesa (Olot Cultura)

LES ENTITATS
TAMBÉ PROPOSEN
Les entitats olotines també treballen per portar a terme les activitats
que proposen per l’estiu, en consonància amb les exigències de
seguretat sanitària del moment. El
Til·ler va decidir recordar simbòlicament el festival Cornamusam a
finals de maig i traslladar el gruix
de la seva programació a la darrera setmana d’agost. Al tancament
d’aquesta edició, tenien algunes
activitats ja confirmades que es detallen a l’agenda de la revista.
El 2020, any parell, havia de portar
novament a Olot la Biennal de Fotografia. L’organització ha decidit
posposar l’edició fins l’any vinent,
però deixa per al cap de setmana
del 31 de juliol i 1 d’agost una lluïda mostra de fotografia “confinada” que s’inaugurarà el divendres,
amb fotografies de fins a una vintena d’autors que es podran veure a l’Hospici, Can Trincheria i els
Claustres del Carme, algun taller i
sessions de retrats amb la tècnica
del col·lodió humit, popularitzada
durant la segona meitat del segle
XIX. El programa es pot consultar a
www.olotfotografia.cat.
L’associació Nibiru té ganes de repetir la festa de l’electrònica per a
tots els públics que va oferir l’any
passat amb l’arribada del bon temps.
A Olot aquest estiu tampoc no hi
faltaran les exposicions d’artistes
al Cafè Art Fontanella ni les visites
guiades de l’Associació Cultural de
Sant Esteve i del Santuari del Tura.
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Aquest estiu a Olot
la cultura també es deixa
veure al carrer

L’AJUNTAMENT I LES ENTITATS HAN ADAPTAT EL GRUIX DE
LES ACTIVITATS HABITUALS PER MANTENIR VIVA LA FLAMA
DE L’ESTIU

La cultura segueix omplint carrers, places i jardins d’Olot aquest
estiu, si bé de manera adaptada per seguir gaudint de l’expressió
artística a l’aire lliure amb les mesures de prevenció pròpies de la
crisi sanitària. Les activitats més consolidades de l’estiu a la capital
de la Garrotxa tenen puntualment la seva cita: el circ, els dimecres
de juliol a 2/4 de 8 del vespre a la Plaça de braus i la música a la
fresca, cada diumenge d’agost a 2/4 de 7 de la tarda al Parc Nou.
L’accés als espectacles seguirà sent gratuït, si bé enguany cal registrar-ne l’accés per controlar l’aforament, sol·licitant una entrada anticipada a www.olotcultura.cat, al Teatre Principal o a Can
Trincheria.
El cicle Circ a la Plaça proposa per al dimecres 15 de juliol un espectacle amb números de trapezi, corda doble i un màstil que
sobresurten d’un estrany carruatge a càrrec de Capicúa Circ. El
22 de juliol, l’espectacle Envà d’Amer i Àfrica Circ Cia. reflexiona
sobre els murs mentals que construïm en el joc de les relacions
humanes, amb acrobàcies i humor. Finalment, el 28 de juliol la
Companyia Vaques proposa un grotesc i molt divertit espectacle
de música, dansa, clown i circ.
El 2 d’agost, el cicle Música al Parc porta fins a Olot les cançons
tradicionals i d’autor i la poesia de Xavi Múrcia i Mirna Vilasís. Els
dos artistes han fet una tria de peces de la seva trajectòria per
a aquests moments estranys, i volen presentar algun tema nou
fet per a l’ocasió. El 9 d’agost, els garrotxins Rusties Blues Band
acostaran als espectadors la figura de l’influent Robert Johnson,
en un concert que servirà de preestrena del doble enregistrament
que s’hauria hagut de presentar a l’abril. El 16 d’agost serà el torn
d’Edurad Canimas, que presentarà el seu quart disc. El cicle acabarà el 23 d’agost amb L’home del principi i les seves cançons.

VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
EL CASTELL D’HOSTOLES I SANT ANIOL DE FINESTRES

RUTA
PUJADA AL CASTELL
D’HOSTOLES

Distància
2km

Durada
1h 30 minuts

Desnivell acumulat
150m

El mirador privilegiat
de la Vall d’Hostoles
LES RESTES DEL CASTELL D’HOSTOLES SÓN ENCARA
VISITABLES AVUI DIA

Als límits entre les Planes d’Hostoles i Sant Feliu de Pallerols es troba
l’anomenat Castell d’Hostoles, una fortalesa medieval datada del segle IX. La construcció formava part del sistema de defensa de ponent
dels comtes de Besalú, tot i que durant tota la seva història va tenir
com a propietaris nombroses famílies nobles, com ara els Hostoles,
els Moncada o els Rocabertí. Durant la guerra de remences va actuar
de caserna general de Francesc de Verntallat. Va romandre en poder
dels remences fins al juliol del 1486, quan va passar a mans del rei
després de la Sentència Arbitral de Guadalupe.
Per accedir al castell, cal arribar fins a la carretera C-63 en sentit Sant
Feliu de Pallerols, on hi ha un trencant a la dreta. Allà s’inicia la pujada cap a la fortalesa, entre aulines, roures i boixos, alternant petits
trams una mica planers amb d’altres de pendent més pronunciat, sobretot en el darrer tram. El castell actualment presenta com a record
alguns murs i la seva cisterna, així com les restes de la muralla que
envolta el castell i part de la torre mestra.

Visita al Santuari de
Santa Maria de Finestres
TESTIMONI DE LA TERCERA GUERRA CARLINA A LA GARROTXA

Sobre la carena que separa les valls de Mieres, Hostoles, les Medes i
Llémena, a 880 metres d’alçada, es troba l’església dedicada a Santa
Maria, al terme municipal de Sant Aniol de Finestres. La documentació escrita més antiga sobre el
santuari és del 947 i es vincula
històricament al castell de Finestres. Durant la Tercera Guerra
Carlina, el santuari va convertir-se
en refugi dels dos infants carlins,
Alfons Carles de Borbó i Maria de
les Neus, pretendents al tron espanyol. Des del nucli històric de
Sant Aniol de Finestres, surt una
pista senyalitzada cap al santuari
i el castell de Finestres.
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RUTA
DES DEL NUCLI DE
SANT ANIOL AL SANTUARI DE
SANTA MARIA DE FINESTRES

Distància
7,42 km

Durada
2h i 30 minuts

Quan la consciència
mediambiental t’ocupa tant
d’espai com els cubells del
reciclatge, ets cooperativa.

Junts cuidem l’entorn convertint
el nostre propi plàstic en bosses.

Junts és cooperativa.

VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
PESCA L'ESTIU A SANT FELIU DE PALLEROLS

ACTIVITAT
FESTIVAL PESCA L’ESTIU A
SANT FELIU DE PALLEROLS

Sant Feliu de Pallerols
no renuncia a les activitats
estiuenques
EL MUNICIPI PREPARA LA SEGONA EDICIÓ DEL PESCA
L’ESTIU A SANT FELIU DE PELLEROLS

Tota la informació a:
www.santfeliudepallerols.cat

Després que el municipi de Sant Feliu de
Pallerols hagués de viure la seva festa
major de manera confinada, amb la tornada a l’activitat no ha renunciat a viure
l’estiu de manera diferent i divertida.
La segona edició del festival Pesca l'Estiu a Sant Feliu de Pallerols portarà dos
concerts i quatre espectacles familiars:
Susanna en concert o les Anxovetes,
així com espectacles del Mag Txema,
l’Anna Confetti o l’Anna Roca, són algunes de les activitats que es podran veure durant el festival al municipi garrotxí.
Totes les actuacions s'han adequat a la
normativa d'aforament i precaucions
sanitàries i els espais on es faran els
espectacles dependran del context sanitari en el moment de realitzar-les.
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VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
MONTAGUT I OIX

ACTIVITAT
PISCINA DE MONTAGUT I OIX

La placidesa
de l'Alta Garrotxa
MONTAGUT I OIX CONCENTRA BONA PART DEL PATRIMONI
DE L'ESPAI NATURAL, AMB INDRETS PER ADMIRAR-LOS

Ajuntament de Montagut i Oix
Telèfon 972 28 78 04
Email ajuntament@montagut-oix.cat
Web www.montagut-oix.cat

A l'estiu Montagut i Oix s'associa a la porta d'entrada dels gorgs
de Sadernes però disposa de molts altres punts interessants
per fer senderisme o admirar l'Alta Garrotxa des d'una posició
privilegiada. Un exemple n'és la seva piscina municipal, un pol
cultural de la vila on relaxar-se submergint-se en la seva aigua.
Més enllà atresora més d'una desena d'ermites i esglesietes per
on perdre's enmig dels paratges de muntanya. Un dels trajectes
aptes per a tota la família és el que uneix la Mare de Déu de la
Devesa amb la Mare de Déu del Cos. Vistes una davant de l'altra,
des de la Devesa s'albira una de les panoràmiques més interessants de la comarca. A través del sender que creua el barri dels
Angles s'arriba al Cos pel barri del Fluvià. Des d'allà, es pot gaudir
dels pobles que conformen la porta d'entrada a l'espai natural
des de la capital garrotxina fins a Besalú.
Més enllà dels camins, no es pot deixar de visitar Oix, joia romànica amb el seu pont medieval, el castell dels senyors de Bestrecà o l'església de Sant Llorenç, punts de partida de nombroses
rutes per endinsar-se a l'Alta Garrotxa.
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VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
VISITES GUIADES A PERALADA

Els secrets dels rius
i els recs i un
viatge al 1285
PERALADA AMPLIA L’OFERTA DE VISITES GUIADES
PER CONÈIXER EL PATRIMONI NATURAL I
CULTURAL D’UNA VILA PLENA D’HISTÒRIA

Les visites guiades de
Peralada s’ofereixen de
dimarts a diumenge fins
a mitjans de setembre,
per a grups reduïts i amb
reserva prèvia

El municipi altempordanès de Peralada entoma l’estiu
amb forces renovades i amplia la seva oferta de visites
guiades amb tres noves i interessants rutes que aprofundiran en el seu patrimoni històric i natural. Dues
d’elles estan especialment dissenyades per al gaudi de
petits i grans. Es tracta de l’itinerari que han anomenat
Secrets dels rius de Peralada, que inclou un taller participatiu, i l’Itinerari natural pel rec del Molí de Vilanova de la
Muga, una passejada plena de colors i d’olors singulars
per descobrir.
Igualment atractiva per al públic familiar és la nova visita teatralitzada que s’ha anomenat Peralada: centres,
cèntims i celebracions. La ruta proposa als visitants un
viatge en el temps fins a un moment rellevant de la història que va tenir lloc el 1285. Es tracta de la crema de la
vila altempordanesa per l’arribada de Felip l’Ardit en defensa de Pere III el Gran. La història que s’hi explica pren
com a fil narratiu la Crònica de Ramon Muntaner i la llegenda de l’heroïna local Na Mercadera. Durant el recorregut els visitants seran testimonis de la reconstrucció
de Peralada i d’una espectacular batalla, coneixeran a
l’històric cronista i a l’heroïna i gaudiran d’una actuació
musical en directe.
Les tres noves visites guiades a Peralada se sumen a les
ja existents sobre Ramon Muntaner i la vila; l’anomenada Peralada, un viatge al passat, amb què es pot descobrir el Claustre romànic de Sant Domènec, l’Església de
Sant Martí i la casa natal de Ramon Muntaner, i la visita
titulada Santa Eulàlia, un tresor de l’Empordà, amb què
es poden presenciar les pintures murals de l’absis de
l’església de Vilanova, un dels conjunts més grans i ben
conservats de la pintura mural romànica catalana en el
seu emplaçament original.
Les visites guiades de Peralada s’ofereixen de dimarts
a diumenge fins a mitjans de setembre, per a grups reduïts i amb reserva prèvia, que es pot aconseguir contactant amb l’Oficina de Turisme de la vila, a través del
correu electrònic promocio@peralada.cat, trucant al
972 53 88 40 o consultant el web www.visitperalada.cat.
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Natura Peralada

Peralada. Una ruta al passat

VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
TÍTOL APARTAT

Per gaudir-ne amb plenitud
TOT I SER UN MUNICIPI PETIT, CASTELLFOLLIT DE LA ROCA
DISPOSA DE MOLTS ATRACTIUS. ALS PEUS DE LA CINGLERA
ELS SEUS VEÏNS ES REFRESQUEN VORA DOS RIUS

VISITA
LES CINGLERES DE
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

Ajuntament de
Castellfollit de la Roca
Telèfon 972 29 40 03
Email ajuntament@castellfollit.cat
Web www.castellfollit.cat
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És el poble amb el terme municipal més petit de tota la demarcació
de Girona, però Castellfollit de la Roca compta amb els ingredients
de la Garrotxa: un passat volcànic esculpit en forma de cinglera, un
casc antic medieval amb carrerons regirats o un paisatge infinit que
rodeja el poble cap als límits dels municipis veïns. Castellfollit de la
Roca compta amb racons amagats, esperant ser descoberts pels
seus visitants. Un exemple es troba just darrere de l'Ajuntament: des
d’un petit camí abrupte que condueix cap al Turonell, s'arriba a una
petita esplanada des d'on es pot veure de ben a prop les restes d'una
antiga pedrera, amb el basalt obert des de les seves entranyes. Però
el seu gran atractiu és la cinglera, fotografiada per milers de persones cada any; una petita passejada vora el riu la converteixen en una
ruta agradable i refrescant plena d'interès.
Activitats culturals per a tothom
Des de concerts de cobla als estils de música de moda o espectacles per als més petits, l'estiu a Castellfollit de la Roca és sinònim
d'activitats culturals de tota mena. Un exemple és el concert d'Àlex
Pérez, amb arrels al municipi. El vidrerenc s'està obrint pas en el panorama musical i ha col·laborat amb Gemma Humet, Cesk Freixas,
Miki Núñez o la banda d'Operación Triunfo. El 21 d'agost hi farà un
concert perquè la Garrotxa el redescobreixi.

1

La Garrotxa
són els camins
que tries
www.lagarrotxalatevaterra.com

represa f. [LC] Acció de prendre allò que ens
havia estat pres, que havíem perdut.
“Caminant Borró amunt
passejant tranquil·lament
allí vaig trobar-me’n un
nedant a contra corrent
ell em mira i em somriu
i em pregunto, perquè no?
em despullo dins el riu
aigua freda del Borró.
Que la vida són quatre dies,
i són els camins que tries,
que et porten al trencadís o et mostren el
paradís.
La Garrotxa és animal
mística rural
em fusiono en el paisatge
com una ànima salvatge.”
Mística rural. La Marta Rius
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Activitats a
La Garrotxa
D.O. Olotina,
a càrrec d’Educart:
18 de juliol, 8 d’agost i 5 de setembre
Petits grangers,
a càrrec de Fageda Fundació:
18 de juliol i 15 d’agost
Ruta pels gorgs de les Planes d’Hostoles
fent marxa nòrdica,
a càrrec de RISUM Ioga i Marxa nòrdica:
19 de juliol i 23 d’agost
Seguint els passos de Joan Maragall,
a càrrec d’Educart:
18 de juliol i 23 d’agost
El Cor dels Volcans:
visita al volcà del Croscat,
a càrrec de Corriol Serveis Educatius:
19 de juliol, 23 d’agost i 6 de setembre
Bianya a cop de Pedal,
a càrrec del Centre logístic
de bicicletes:
22 de juliol, 12 d’agost i 9 de setembre
Ruta matinal al volcà del
Montsacopa,
a càrrec d’Educart:
25 de juliol
Passeig en carruatge per l’interior del
bosc de la Fageda d’en Jordà,
a càrrec d’Activitats Garrotxa:
25 de juliol, 22 d’agost i 19 de setembre
Ioga al Montsacopa,
a càrrec d’Educart:
26 de juliol i 30 d’agost
Travessa pel Parc Natural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa,
a càrrec de El Refugi Escola de Natura i
Muntanya:
26 de juliol i 23 d’agost
La Fageda en ruta,
a càrrec de la Fageda Fundació:
26 de juliol i 23 d’agost
Els comerços de Sant Joan les Fonts
als anys 50 i 60,
a càrrec de Fentours:
26 de juliol i 16 d’agost
Colades basàltiques de Sant Joan
les Fonts,
a càrrec de Corriol Serveis Educatius:
27 de juliol, 30 d’agost i 13 de setembre
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Després de tant de temps tancats a casa, ve
de gust sortir a passejar. I què millor que ferho acompanyats d’un guia. A l’agenda de
turismegarrotxa.com hi trobaràs desenes de visites
guiades, programades per aquest estiu:

Tastet de la Via Verda:
tram Olot-Les Planes d’Hostoles,
a càrrec de Centre logístic de Bicicletes:
30 de juliol
Circuit d’orientació al
Parc de Pedra Tosca,
a càrrec de Bona Petja, guies de muntanya:
1 d’agost
Taller de cuina en família,
a càrrec d’en Ruta Girona:
1, 9 i 22 d’agost
Vespres Modernistes a Olot,
a càrrec d’Educart:
1 i 22 d’agost
Excursió al Salt del Sallent,
a càrrec de Bona Petja guies de
muntanya:
2 d’agost
Senderisme per a tothom: Rius de lava,
a càrrec d’En Ruta Girona,
2, 8 i 30 d’agost
Connexió volcànica, a càrrec de RISUM,
Ioga i marxa nòrdica:
2 d’agost
Fageda de nit,
a càrrec de TOSCA, Serveis Ambientals
d’Educació i Turisme,
4 d’agost
Entre colades de lava, a càrrec de
Fentours:
8 d’agost, 15 d’agost
El volcà Montsacopa al capvespre,
a càrrec de Fentours:
8 d’agost
LLums i ombres al volcà Montsacopa,
a càrrec de TOSCA, Serveis d’educació
ambiental i turisme:
14 d’agost i 4 de setembre
Vespres al volcà del Montsacopa,
Oficina de Turisme d’Olot:
15 i 29 d’agost
Volcà del Croscat a cegues,
a càrrec de Natura i Màgia:
16 i 23 d’agost
Passeig en tren pels volcans
a càrrec d’Activitats Garrotxa:
22 d’agost i 5 de setembre

Més activitats a
www.lagarrotxalatevaterra.com
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Fusiona’t amb
el paisatge
Fer d'explorador, cuidar les vaques, pintar un
quadre i resoldre un enigma són només algunes de
les activitats que podràs fer a la Garrotxa. Un cop
comencis, no podràs parar.

CANYONING EN FAMÍLIA A LA VALL D’EN BAS

ESTIUEJANT PER L’OLOT DEL SEGLE XX AMB BICICLETA

Situat a Sant Privat d’en Bas i sota el salt del Sallent (un
salt d’aigua de 140m), hi trobem el Gurn, un bonic barranc
ideal per a iniciació i/o famílies, amb el color d’aigua verd
maragda, on ens iniciarem en la tècnica de ràpel i podrem
fer alguns salts, tobogans i sifó. Ideal per començar a
entrar en contacte amb el món del barranquisme.

Visita amb bicicleta que anirà resseguint el riu Fluvià,
a buscar els paratges més frescos al voltant del riu
recordant el que feien els estiuejants modernistes
del segle XX. Tot explicant la història d’Olot i els hàbits
turístics anirem resseguint el Fluvià fins als prats de la
Mandra, un espai com el nom indica, per a fer-hi un
vermut modernista. La visita acabarà al centre de la
ciutat d’Olot, per conèixer el seu passat industrial, el
que va permetre l'existència d'una burgesia benestant
la protagonista d'aquests estiuejos modernistes tot
remuntant al punt d’inici.

LES JOIES DEL PARC NATURAL DE LA ZONA VOLCÀNICA
DE LA GARROTXA
Aquesta sortida ens permetrà conèixer el cor del Parc
Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, amb els tres
principals reclams turístics de la comarca i les runes de
castell de Colltort, les restes d'una antiga fortalesa que
dominava tota la vall de Santa Pau.
Opcional: esmorzar amb producte local de qualitat o
taller de cuina.

Més propostes a www.lagarrotxalatevaterra.com

MIL FLORS EN PRATS I BOSCOS
Ruta a peu a través de boscos caducifolis i prats seminaturals que combina l’observació de la flora y la vegetació amb espectaculars vistes aèries de la Garrotxa i de
la plana d’Olot.
Aquesta activitat està adreçada a apassionats de la fotografia i les flors de muntanya, especialment les orquídies.
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LES ERMITES PERDUDES

NIT DE LLUNA A
LA FAGEDA D’EN JORDÀ

La vall del Corb amaga dues ermites romàniques que
son dos autèntics tresors. Sortim des del poble de Les
Preses, i aprofitem per visitar una fageda i el volcà del
Racó.
Opcional: esmorzar amb producte local de qualitat per 8€
per persona, o taller de cuina a partir de 50€ per persona.

Roques en penombra, branques en moviment, sons corprenedors. Itinerari planer i curt per a descobrir la Fageda
d’en Jordà de nit i amb lluna, més íntima, més tranquil·la i
més propera.

Opcional: esmorzar amb producte local de qualitat o taller de cuina.

ESCAPE ROOM AL MUSEU DELS SANTS D’OLOT:
UN SACO DI SANGRE

POSTA DE SOL DES DEL
CIM DEL PUIGSACALM

Un sacco di sangue. Des de fa diverses setmanes estan
arribant al Museu dels Sants un seguit d’amenaces molt
inquietants. El perill sembla imminent. A dos quarts de
vuit del vespre les portes de l’edifici del Museu dels Sants
es tancaran. Tindreu només setanta minuts per descobrir la manera de sortir-ne. Us hi atreviu? Sereu capaços
d’escapar-vos del Museu dels Sants?

Itinerari circular durant el qual pujarem a l’emblemàtic
Puigsacalm, el cim més alt de la Serralada Transversal.
L’itinerari transcórre entre fagedes. Un cop al cim, gaudirem de la posta de sol amb unes fantàstiques vistes a
Montserrat, el Collsacabra, el Pedraforca, Pirineu de Girona, el golf de roses, l’Alta Garrotxa i la zona volcànica
de la Garrotxa, entre d’altres si el dia ho permet.

V

Estiu 2020

26

Més propostes a www.lagarrotxalatevaterra.com
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Per a rural
foodies
Si ets un amant de la bona taula, et deleixes pels aliments acabats de collir, et deixes temptar per la carn i els
formatges, i ets amic de les begudes espirituoses, no cal que t'intentem convèncer que aquestes propostes
estan fetes per a tu.

TASTETS DE PAGÈS

MEATS GASTRONOMICAL EXPERIENCE PER A
RURAL FOODIES
L’Hotel Mas la Ferreria, juntament amb la Carnisseria Planagumà i la botiga gourmet Can Batet d’Olot, organitzen
aquesta fantàstica experiència enogastronòmica per
gaudir i tastar els millors productes al voltant d’una bona
taula, tot descobrint els secrets de les carns, acompanyades d’un maridatge de vins.

FEELING FOOD
Proposem una experiència gastronòmica i sensorial que integra conceptes de sostenibilitat, territori i cuina inclusiva i
creativa.
Creem escenaris gastronòmics que utilitzem com a eina de
comunicació entre el menjar i els nostres sentits.
"Menjar, veure i tocar... deixa que les teves mans et guiïn"
The feeling food project

Més propostes a www.lagarrotxalatevaterra.com

Tastets de pagès és una experiència rural i natural orientada a grups d’adults i equips d’empresa: l’experiència d’entrar al galliner, treballar a l’hort, cuinar els productes acabats de collir amb una cuinera professional. Es reparteixen
les feines, es col·labora entre companys i s’adquireixen coneixements saludables i nutritius, tot això mentre ens ho
passem bé i potenciem els valors d’equip, la diversió i la
descoberta.
Una activitat enriquidora per a descobrir de ben a prop el
món rural i l’alimentació natural a pagès.

MARIDATGE DE FORMATGE I WHISKY DE MALTA, ENTRE LA
GARROTXA I ESCÒCIA
Un cop us heu instal·lat a La Rectoria us oferim la possibilitat de gaudir d’un maridatge de whisky escocès amb
formatges de la Garrotxa. Seguidament sopar preparat
per en Roy. Aquest maridatge ens permet compartir les
nostres dues cultures i la nostra passió pel whisky i el
formatge.
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Moments
per a tu
Menjar bé, sa i equilibrat, i fer exercici són
recomanacions bàsiques per tenir cura d'un mateix,
i les podràs posar en pràctica a través d'aquestes
propostes d'activitats.

MARXA NÒRDICA I
IOGA ENTRE VOLCANS
Visitarem el Parc Natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa d’una manera diferent! Et proposem fer marxa nòrdica mentre gaudim del paisatge i fem una visita
guiada a l’espai museístic del volcà del Croscat i les seves grederes. Des d’allà continuarem el nostre passeig
per pujar al volcà de Santa Margarida i fer una classe
de ioga dins el cràter. Ben relaxats i amb el camí ja de
baixada, retornarem al punt d’inici.
No cal haver fet abans cap de les dues activitats, ja que
s’adaptarà el ritme i el nivell al grup.

TALLER DE CUINA SALUDABLE A MAS GARGANTA
Vols aprendre més tècniques culinàries i tenir una cuina
amb més diversitat?
Taller de cuina saludable a Mas Garganta, impartida pel
xef Matthias Hespe que ofereix classes de cuina divertides, plenes d’informació i de tècniques culinàries: cuinarem cereals integrals, llegums i verdures de temporada de producció ecològica i de proximitat.
L’objectiu és passar un moment didàctic i entretingut,
aprenent diferents recursos ideals per cuinar de manera creativa i saludable: tots els participants preparen en
grups receptes i experimenten junts.
S’elaborarà un plat combinat acompanyat d’una sopa i
una amanida.
Després del taller, es degustaran els plats a la galeria
panoràmica de la casa amb vistes a la vall d’en Bas, en
un entorn rural.
Les activitats poden ser impartides en diferents idiomes:
català, castellà, anglès, francès i alemany.

TALLER DE GASTRONOMIA, SALUT I SOSTENIBILITAT
Gastronomia, salut i sostenibilitat són tres pilars que estan totalment relacionats per a fer de cada àpat una
experiència completa. I t’ho volem transmetre a través
d’aquesta proposta.
Començarem amb un passeig pels voltants de Can Felicià, a Beuda, per recol·lectar algunes varietats silvestres
que després utilitzarem en el taller.
Aprendrem a cuinar una proposta gastronòmica on el
producte de temporada serà el protagonista i veurem
com treure’n el màxim partit.
Aquest taller es complementarà amb material formatiu
i supervisió de dubtes durant la posterior setmana a la
realització de l’activitat.
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IOGA AL VOLCÀ MONTSACOPA
Viu l'experiència de Ioga a la natura dalt del volcà Montsacopa, un mirador de 360º al centre de la ciutat d’Olot.
Tot pujant explicarem la formació dels volcans, les grederes i contemplarem la diversitat paisatgística de la
Garrotxa desde dalt del con. Baixarem al centre del cràter per efectuar una meditació guiada i connectar-nos
amb la força del volcà. Al final de l’activitat oferirem una
petita degustació de productes locals sans i equilibrats.

Més propostes a www.lagarrotxalatevaterra.com
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Acceptes
el repte?
Resoldre reptes en equip és una de les millors
maneres d'enfortir relacions i de fer equips més
cohesionats. A què esperes, per triar la que faràs
amb el teu grup d'amics o de companys de feina?

GIMCANA OLOTINA

MÀGIA I MISTERI AMB BICICLETA D’OLOT AL MALLOL

Visita ideal com a team building per tal de descobrir
el passat de la ciutat d’Olot i el seu present més típic
i tradicional, a través d’una gimcana pel centre de la
ciutat. La visita incorpora un tastet de productes locals,
així com diferents proves per conèixer les tradicions
més emblemàtiques: ballar els cavallets, uns “titius”, el
parlar olotí....

Visita amb bicicleta: sortida d’Olot en direcció a la Vall
d’en Bas per la via verda del Carrilet. Arribarem al Mallol
on farem una gimcana amb GPS per descobrir el seu
passat medieval a través de pistes i proves vinculades
a la bruixa Maigarda i els mals d’amor. Retorn per la via
verda fins a Olot, amb parada a l’estadi municipal d’atletisme, obra de RCR Arquitectes i un petit refrigeri per
acabar d’arribar a Olot.

VOLCANO CHALLENGE
Una competició per equips des de l’aire en què els participants haureu d’anar superant un seguit de proves
mentre sobrevoleu els volcans de Catalunya. Una experiència única a vista d’ocell mentre amb una copa
de cava brindeu i contempleu el paisatge panoràmic
de 360 º amb els Pirineus de fons i els volcans sota els
peus. L’activitat uneix la presa de decisions, el lideratge
i la col·laboració amb l’emoció i l’aventura d’un vol en
globus en plena natura, sobrevolant el Parc Natural de la
Zona Volcànica de la Garrotxa. Una activitat per a incentius i per a construir equips.

Més propostes a www.lagarrotxalatevaterra.com

POSA'T LES BOTES
La millor manera de fer-te conèixer i donar valor a la
feina d’una granja és convidant-t’hi un matí.
El galliner, els camps, la granja, la sala de munyir... tenim
tantes coses per fer! A través d'una experiència vivencial, en grups farem les feines de la granja i ens entaularem com hem fet sempre, amb un bon esmorzar de
pagès.
Vine i posa't les botes, al camp i a la taula!
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50 coses que has de
fer a la garrotxa entre
els 3 i els 99 anys
Explorar la Garrotxa en
bicicleta

Trobar un trèvol de quatre
fulles

Jugar a pedra alta amb
aglans o castanyes

Fer una ruta seguint un camí
d’Itinerànnia

Contemplar el paisatge
de la vall de Bianya estirat
al prat del cràter del volcà
d’Aiguanegra

Construir una eina
prehistòrica amb pals, pedres
i branques

Recórrer una de les 15
propostes de Garrotxa
Cultour
Llegir un llibre de les
minibiblioteques del Parc
Natural

Observar el paisatge des del
castell de Colltort
Escoltar els sons de la nit des
de la finestra

Trepitjar la greda a la gredera
del volcà del Montsacopa

Buscar els molins dels
aiguamolls de la Moixina

Trepitjar bassals a la Vall d’en
Bas

Trobar l’entrada i la sortida
del laberint del Parc de Pedra
Tosca

Refrescar-se les mans i els
peus a l’aigua fresca d’un salt
d’aigua
Comptar les tonalitats de
color de la greda del volcà del
Croscat
Escoltar l’aigua que brolla
de la font de Can Cotilla de
Santa Pau
Travessar el riu Brugent
passant pel damunt d’un
tronc
Fer un diari de natura
Abraçar un pollancre a la
riba del Fluvià a Besalú
Fer una obra d’art amb
elements de la natura al
volcà de Sant Marc

Jugar amb les maletes
autoguiades JugaParc, la
Motxilla de la Blanca o la
Motxilla Rodamons
Sobrevolar la Garrotxa en
globus o en parapent
Veure sortir el sol per sobre
del volcà del Montsacopa
Contemplar el cel estrellat
des de Batet de la Serra

Anar a veure peixos al pont
del Llierca

Mirar els núvols i endevinar
formes

Buscar rastres d’animals al
cingles de Fontfreda

Caminar de nit per la via
verda del Carrilet amb la llum
de la lluna

Resseguir el vol d’una
papallona al capdamunt de
Puig Rodó
Espiar com els ocells van a
dormir als seus nius a la riba
del Fluvià, a Fares
Munyir una vaca
a una granja
Passejar a cavall d’un ruc
català pel Parc de Pedra
Tosca
Anar amb carruatge per la
fageda d’en Jordà

Buscar herbes remeieres a
l’Alta Garrotxa

Menjar pa amb xocolata a
un parc

Passejar descalç sobre la
gespa del Parc Nou

Veure volar una au rapinyaire
a Castellfollit de la Roca

Fer voleiar les fulles del terra
amb els peus

Trobar-se una llúdriga al
Fluvià

Fotografiar orquídies a la via
romana de Capsacosta

Veure un esquirol

Observar la posta de sol
sobre el Pedraforca des del
Puigsacalm
Veure una pluja d’estels
Veure sortir el sol des d’una
tenda de campanya o des
d’una autocaravana
Caminar sota la pluja
Tastar un plat fet amb farro
a un restaurant de Cuina
Volcànica
Descobrir un plat sorprenent
a un restaurant amb estrella
Michelin
Regalar a un amic un
producte de la Garrotxa
comprat a un mercat o a
una fira
Comprar un fuet a la Plaça
Mercat d’Olot i menjar-se’l en
un pícnic

Més propostes a www.lagarrotxalatevaterra.com
Tota la informació sobre allotjaments, restaurants i activitats, a
www.turismegarrotxa.com
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HOME HONESTY

El nou conjunt residencial
que es projecta al carrer Pou
del Glaç d’Olot reuneix totes
les qualitats demandades
pels nous clients del sector
immobiliari

La manera més còmoda
de guanyar en qualitat
de vida
EL NOU CONJUNT RESIDENCIAL DEL POU DEL
GLAÇ D’OLOT ES TROBA EN SINTONIA AMB LES
NOVES DEMANDES DE CONSUM.

El nou conjunt residencial del Pou del Glaç d’Olot es troba en sintonia amb les noves demandes de consum. La
COVID-19 ha marcat un abans i un després en la manera
d’entendre la vida i les relacions. La pandèmia ha demostrat que res no és inamovible, que tot està subjecte al
canvi. Això ha obligat a repensar els valors. La pròpia
salut i la dels que ens envolten són ara més importants.
De la crisi no n’hem sortit iguals; hem canviat les maneres de pensar, de sentir, de relacionar-nos i de consumir.
Durant el confinament han estat moltes les persones
que s’han adonat que el que consideraven una llar no
s'adaptava a les seves noves necessitats. La demanda
del sector immobiliari postcovid va cada cop més dirigida a la compra d'habitatges on la sostenibilitat i els
entorns saludables adquireixen un pes específic. Cada
vegada es valoren més els espais que suposen un contacte directe amb la natura, aquells que fomenten una
major qualitat de vida; habitatges acollidors que amplifiquen la sensació de llibertat i promouen els bons moments a casa amb la família i els amics.
El nou conjunt residencial que es projecta al carrer Pou
del Glaç d’Olot reuneix totes les qualitats demandades
pels nous clients del sector immobiliari. Són dúplex i habitatges de tres i quatre habitacions, tots ells amb àmplies terrasses o jardí, totalment exteriors i assolellats,
amb orientació i climatització destinades a obtenir la
màxima puntuació en el Certificat energètic.
La promoció s’ubica en un emplaçament del centre
d’Olot que gaudeix de tranquil·litat, amb una exclusiu
i ampli sector comú de jardins, piscina i zona infantil, i
alhora pròxim a àrees verdes i sectors comercials, d’oci
i de serveis.
PIS DE MOSTRA PER FER-SE UNA IDEA
L’obra es torna a reactivar a principis de juliol. A nivell
arquitectònic, el conjunt residencial aposta per un disseny sostenible i avantguardista, amb espais amplis
i minimalistes, amb materials de qualitat, rigor constructiu i gran funcionalitat. El pis de mostra pot visitar-se sense compromís, adreçant-se a l’oficina, ubicada al número 6 del carrer Pou del Glaç i oberta cada
dia, o contactant a través del telèfon 615930115 o el
correu electrònic immoolot@homehonesty.com
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Nou Conjunt Residencial
Sector Pou del Glaç
Qualitat, Disseny i Sostenibilitat

Truca’ns

615 930 115
immoolot@homehonesty.com
Organitzen i col·laboren

Homehonesty_Olot

Visita'ns per
més informació
i/o visites
C/ Pou del Glaç nº 6
Davant de l’obra
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MUNTADA ASSESORS

Muntada Assessors resol els dubtes sobre els ERTO
Ara que s’ha retornat a l’anomenada
“nova normalitat”, sorgeixen molts
dubtes sobre els efectes dels Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), aplicats a les empreses per
mirar de mantenir els llocs de treball
davant la baixada de l’activitat econòmica. Les preguntes sorgeixen tant per
part dels treballadors com per part de
les companyies. A la Garrotxa, les empreses han presentat uns 700 ERTO
que han afectat a més de 5.000 treballadors. A Catalunya s’han presentat
uns 97.000 expedients que han afectat
a més de 700.000 treballadors. Hem
volgut aclarir alguns d’aquests dubtes
amb l’advocada Marta Muntada, sòcia-directora de Muntada Assessors, un
despatx d’advocats darrerament especialitzat en la defensa contra els abusos
als consumidors, i amb més de 25 anys
d’experiència en dret civil, mercantil i
laboral.
Els treballadors afectats pels ERTO tenen dret a vacances?
Cal recordar que en cas de suspensió
total de contracte no es generen vacances, és a dir, si habitualment es generen
2,5 dies de vacances al mes, s’hauran de
restar aquests dies del còmput total de
vacances pels mesos que s’estigui d’ERTO. D'aquesta manera, per exemple, en
cas d'estar tres mesos d’ERTO es perd
una quarta part de les vacances anuals.
Quan el treballador es reincorpori podrà
tenir vacances, però més curtes.
Només en cas d’ERTO de reducció de
jornada es generen vacances pel temps
de treball efectiu. Aquestes es comptabilitzen com a dies sencers i no pas proporcionalment segons la jornada que no
ha estat reduïda. Això sí, les jornades de
vacances durant la reducció de jornada
es retribuiran en proporció a la jornada
treballada.
Què passa amb els calendaris laborals
de vacances que ja tenien les empreses?
Doncs hauran d'adaptar-se al nou còmput de dies de vacances. L'empresa pot
adaptar els dies de vacances en un nou
calendari i ha de notificar-ho als treballadors.
Els treballadors afectats pels ERTO podran percebre pagues extres?
Passa el mateix que amb les vacances. La
quantia de les pagues es veurà reduïda
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en proporció a la suspensió o retallada;
es restarà la part proporcional dels dies
que hagin estat aturats temporalment.
Com es tributarà en la Declaració de
la Renda de l'any que vinent el que
s’ha cobrat durant l’ERTO?
Els afectats per un ERTO, als efectes de
la declaració de renda, tindran dos pagadors, la seva pròpia empresa i el Servei
Públic d’Ocupació Estatal (SEPE). Això no
vol dir que necessàriament la declaració
de la renda surti a pagar, dependrà de la
quantitat total i del tram fiscal, entre altres factors. Ara bé, el fet de tenir dos pagadors sí que implica un canvi important,
i és el límit exempt de declarar. Això pot
suposar l'obligatorietat de fer la declaració de l’IRPF per a molts dels afectats per
un ERTO que en condicions normals, pel
nivell salarial, no l’haurien de fer.
El SEPE generalment no reté o reté el mínim, de manera que quan s'acumulin totes les rendes, possiblement no s'haurà
aplicat el tipus de retenció que toca i el
resultat sortirà a pagar. Al SEPE els treballadors també tenen dret a modificar la
retenció d’IRPF i demanar que s’augmenti per tractar d'evitar el pagament de cop
en la declaració de la renta.
Els treballadors no essencials que van estar en “permís retribuït” del 30 de març
al 9 d’abril, com l’hauran de recuperar?
Segons va establir el Reial Decret llei
10/2020, les empreses que es van veure
afectades per l’aturada podran recuperar les hores no treballades, des del final
de l'estat d'alarma (21 juny) fins al 31 de
desembre d'aquest any. Les empreses
hauran de negociar la recuperació del
permís retribuït recuperable amb la representació dels treballadors durant almenys set dies. Si les parts no arriben a
un acord, l'empresari tindrà dret a prendre una decisió unilateral i imposar un
calendari de devolució. S'haurà d'informar al treballador amb una antelació mínima de cinc dies i s’hauran de respectar
els períodes de descans legal, els drets
de conciliació i, en tot cas, no es podrà
excedir la jornada màxima anual prevista en el conveni col·lectiu. No es pot
imposar la compensació d'hores no treballades amb dies de vacances. I no podran ser compensades econòmicament
mentre estigui vigent la relació laboral.
Es pot acomiadar durant l’ERTO?
El Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat

aquest 27 de juny el Reial Decret Llei
24/2029, que recull les noves condicions
per ampliar els ERTOS fins al 30 de setembre. Una de les novetats és que, tot i
que es manté l'obligació per a les empreses de no acomiadar durant els sis mesos, aquest compromís es veurà reduït
per als ERTO que es demanin de nou. Les
empreses que demanin un ERTO per primera vegada amb les noves condicions
tindran una prohibició d'acomiadar més
curta, perquè els sis mesos començaran
a comptar des de l’aprovació del Reial
Decret enlloc de quan es produeixi la
primera reincorporació d'un treballador.
Malgrat això, es manté la sanció a les
empreses que incompleixin aquest compromís d'ocupació, que hauran de tornar totes les exempcions de cotitzacions
socials de les quals s'han beneficiat, amb
el recàrrec i els interessos de demora.
Ara bé, com ja succeïa, no es considerarà
infringit el compromís de manteniment
d’ocupació quan el contracte de treball
s'extingeixi per un acomiadament disciplinari que sigui declarat procedent,
baixa voluntària, mort, jubilació o incapacitat de la persona treballadora.
Si, finalitzat L’ERTO, l’empresa entra
en concurs de creditors, pot acomiadar els treballadors?
Si, en cas que l’empresa presenti concurs
de creditors perquè no pot mantenir la
seva activitat, els treballadors veuran
com l’ERTO es transforma en ERO, és
a dir, l’expedient d’ocupació ja no serà
temporal. L'extinció del seu contracte de
treball tindrà la consideració d'acomiadament objectiu, amb una indemnització de vint dies per any treballat, amb un
màxim de dotze mensualitats.
Si malgrat tot el treballador es troba
davant d’alguna decisió empresarial
que pot ser abusiva, acomiadant-lo
indegudament, què cal fer?
Seran els Jutges els que puguin comprovar si els motius al·legats per l’empresa
s'ajusten a la realitat o, per contra, han
de ser declarats improcedents, amb una
indemnització de 33 dies per any treballat, o fins i tot poden ser declarats nuls,
per suposar una vulneració de drets fonamentals. Això últim permetrà al treballador recuperar la seva lloc de treball.
En cas d'acomiadament, recomanem als
el treballador buscar assessorament, tenint en compte que el termini per reclamar es de 20 dies.

Despatx multidisciplinar que compta
amb un equip de professionals experts,
compromesos amb els clients i amb
èxits judicials comprovables, tant en
dret civil, mercantil com laboral.

SERVEIS
Divorcis
Herències
Desnonaments
Accidents de circulació
Acomiadaments
Jubilacions
Incapacitats laborals
Tràmits de pensions
SOM ESPECIALISTES

I PIONERS EN LA

DEFENSA DELS CONSUMIDORS CONTRA

TOT TIPUS D’ABUSOS BANCARIS, CLÀUSULES TERRA, IRPH, TARGETES REVOLVING, FALLIDA DEL BANC POPULAR.

ENS TROBAREU A
C Antoni Llopis 6, 2n 2a
17800 Olot (Girona)
info@muntadaassessors.net
Tel 972 26 83 54 (Olot)
Tel 972 28 00 44 (Olot)
www.muntadaassesors.net
muntadaadvocades
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LA RUTA DEL ROMANÍ DE MAIÀ DE MONTCAL

RUTA
DEL ROMANÍ DE
MAIÀ DE MONTCAL
A peu o amb bicicleta

Distància 11,7km

Durada 3h 15min

Dificultat Fàcil

Desnivell acumulat 176m
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Vestigis d’història i paisatges
rurals a Maià de Montcal
LA RUTA DEL ROMANÍ, UN GRAN ATRACTIU PER A TOTA
LA FAMÍLIA

Les famílies que volen conèixer a fons els paisatges de la Garrotxa
poden plantejar-se destinar un dels dies de la visita a l’anomenada
Ruta del Romaní, un itinerari circular que transcórrer entre els pobles de Maià de Montcal i Besalú, amb una durada d’entre tres i quatre hores a peu i que també es pot fer en bicicleta i és accessible a
tot tipus d’edats i condicions. La ruta està perfectament senyalitzada
i pertany a la xarxa de senders Itinerànnia. S’hi pot descobrir la vegetació pròpia d’aquest sector de la comarca, a tocar de l’Alt Empordà,
a més de paisatges eminentment rurals i vestigis del seu passat medieval on la natura s’hi ha fet camí i hi ha deixat indrets encantadors,
com el castell de Dosquers o pont romànic de Maià de Montcal, que
trobarem amagat prop de la carretera N-260 si ens fixem quan hi
passem pel costat.
L’itinerari comença a Maià de Montcal, passant per l’Ajuntament i
l’església de Sant Vicenç en direcció a Besalú. Ens endinsarem per un
alzinar espès fins a trobar una altra església després de girar a la dreta, la de Sant Prim. Per pistes forestals s’arriba al veïnat de Bruguers.
Aquí el camí es bifurca entre dues vies, la que va al nucli de Dosquers, indicada per a aquells que van en bicicleta, o la que discorre a
tocar del castell de Dosquers, opcional per als que fan la ruta a peu.

VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
LA RUTA DEL ROMANÍ DE MAIÀ DE MONTCAL

El castell de Dosquers (Castrum nostrum de Dioubus Queris) va ser construït damunt de roca viva. És esmentat
per primera vegada al testament del bisbe de Girona
Guillem de Cabanelles al segle XIII. Declarat bé cultural d’interès nacional, les seves runes encara permeten
identificar les espitlleres al mur orientat al nord-est. A
les immediacions de les seves ruïnes es pot trobar també un antic forn de calç. A pocs minuts del castell, trobarem el nucli de Dosquers, declarat bé cultural d’interès local, amb l’antiga rectoria i l’església parroquial
de Sant Martí, edifici romànic documentat des del segle
XIII, d’una sola nau i absis semicircular sobrealçat, amb
construccions posteriors annexes. La ruta passa en el
seu últim tram pels camps de Can Janassa fins al punt
inicial de sortida, a Maià de Montcal.
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BAS DE MÀGIA

APP DE RUTES
LES 7 RUTES

Descarrega't l'app Adventuriq i
descobreix la màgia de la vall.
7 rutes, 7 pobles i un munt de
sorpreses i premis t'esperen.

Més inforormació
www.basdemagia.cat

Bas de Màgia, l’app interactiva
per conèixer tots els racons de
la Vall d’en Bas
A TRAVÉS DE RELATS I JOCS, L’APLICACIÓ PERMET CONÈIXER
LA CULTURA, LES TRADICIONS I EL PATRIMONI DEL
MUNICIPI

La Vall d’en Bas és un d’aquells indrets on es respira i se sent la història del territori a cada racó. L’olor a les herbes remeieres de les
bruixes al Mallol, les passes dels bandolers als Hostalets o el crit
dels pagesos de la revolta dels remences a Puigpardines. Per tal de
facilitar la descoberta d'aquestes i d'altres històries de la Vall d'en
Bas, l'ajuntament fa temps va crear l'aplicació mòbil Bas Màgia on, a
través de la tecnologia de la realitat augmentada, es pot conèixer la
cultura, les tradicions i el patrimoni de la zona a partir de relats i jocs.
A més, l’aplicació dona a conèixer el vincle existent entre els productes agroalimentaris i el seu entorn natural i social i, també, l’aprofitament dels recursos del bosc com les herbes remeieres. Així mateix,
facilita un nou entorn de relació entre agricultors, ramaders, artesans, allotjaments, restaurants, comerços o empreses d’activitats i
la ciutadania.
L’aplicació s’estructura en set itineraris, cadascun dels quals transcorre en un dels set pobles que integren la Vall. La mecànica de joc consisteix en la realització de diferents proves que permeten aprendre
coses del territori. Algunes activitats són d’observació de l’entorn per
respondre preguntes, d’altres consisteixen a compartir fotos en xarxes socials i, fins i tot, n’hi ha que permeten trobar tresors amagats a
l’aire lliure, el que es coneix com a geocerca o geocaching. L’aplicació
s’ha plantejat com un projecte per al públic familiar, infantil i juvenil,
i s’hi pot jugar de manera individual o en grup.

Foto: www. vallbas.cat

En aquest context marcat per la presència de
la COVID-19, l'aplicació és una bona manera
de d'autogestionar les visites en família per
conèixer la Vall d'en Bas i tots els tresors que
s'hi amaguen.
Bas de Màgia va rebre una distinció en els premis Ruralapps 2018 en la modalitat 'Ciutadania', després d'haver quedat també finalista
dels premis Turisme de Catalunya 2018.
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TORTELLÀ

L'essència de l'aigua
VISITA

TORTELLÀ, LA PORTA DE L'ALTA GARROTXA, EMMIRALLA
BONA PART DELS SEUS TRESORS A L'AIGUA

RENTADOR DE TORTELLÀ

Potser el pont del Llierca és la joia més coneguda de Tortellà; prop
de Montagut, representa per a molts l'autèntica porta d'entrada
a l'Alta Garrotxa. Però no és l'única construcció civil que serveix
per connectar els tortellanencs amb l'aigua. Al mateix municipi, i
partint de la mateixa plaça del Mercat (on podrem veure diversos
edificis modernistes reconstruïts després de les guerres carlines),
es pot passejar pel camí que ens porta cap als horts de la vila. Aquí
s'hi troba un dels safareigs públics més ben conservats de tota la
comarca. Encara algú el fa servir si ha de rentar peces grosses. Hi
és des de fa poc més d'un segle, i bona part de les històries veïnals
s'han explicat als vorals d'aquesta infraestructura.

Ajuntament de Tortellà
Telèfon 972 68 70 80
Email ajuntament@tortella.cat
Web www.tortella.cat

UNA FESTA PER GAUDIR
Pels volts de Santa Maria, i quan l'estiu ja fa baixada,
els veïns surten als carrers per gaudir dels últims
espeternecs de la calor. La música, vital en aquest
municipi, omple tots els racons i enguany el coronavirus
no serà impediment per celebrar la Festa Major de
Tortellà.
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Foto: www. wikiloc.com
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Solucions globals d’embalatge
RSIPAC:
39.05641/CAT
RGSEAA:
39.006233/GI

BRC
STORAGE &
DISTRIBUTION
CERTIFICATED

Polígon Industrial Els Morrals
C/ els Morrals, 27
Tel. 972 2716 60 - Fax 972 27 22 33
17813 La Vall de Bianya
e-mail: daife@daife.com
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Triem vacances aquí

El turisme és un dels sectors que més
contribueix a vertebrar el teixit econòmic,
social i cultural del nostre territori. Ara, cal
que sigui un dels motors que ajudi a superar
les dificultats i a dinamitzar i estimular
l’economia.

Diputació de Girona / Oﬁcina de Difusió 2020

Ajudem-nos fent vacances aquí. Aprofitem
l’oportunitat de gaudir de tot el que tenim
en aquest territori i que tant meravella
els que ens visiten, i la nostra contribució
haurà estat decisiva.
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VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
SANTA PAU

Cultura i música per a tothom
SANTA PAU APOSTA PER LA TRADICIÓ I LA CULTURA
DURANT L'ESTIU.

VISITA
FESTA MAJOR DE SANTA PAU

Del 13 al 17 d'agost
Programa a
www.santapau.cat

La primera festa major de la nova normalitat arrenca el 13 d'agost,
amb una programació adaptada: actes a l'exterior, de petit format
i concentrats al nucli antic. Tradicions com el ball pla o l'elecció de
l'hereu i la pubilla hauran d'esperar a l'any vinent, i també la cercavila infantil i la baixada del pont amb matalassos, que s'han hagut
d'anul·lar.
L'ajuntament de Santa Pau, però, ha previst un seguit d'actes alternatius perquè els veïns de totes les edats puguin gaudir igualment
de la festa. L'obertura manté el pregó, els focs artificials i la música,
amb l'actuació del trio Caravan Blues al mirador de Can Pauet. Divendres, a la plaça Major, la Principal de la Bisbal ofereix la serenata
de festa major, seguida d'una actuació de flamenc.
Dissabte és el torn del teatre i la dansa, amb actuacions de petit format, un espectacle infantil i la nit de hip hop.
El ‘Balconning’ de diumenge a la nit convida les diferents generacions
de santapauencs a sortir al balcó i gaudir de la música que punxarà
en directe un DJ a través de les xarxes socials.
Els actes de celebració es tanquen dilluns amb una tradició, la tornaboda als Prats dels Arcs i un espectacle que ja comença a ser-ho, la
Nit de playback.
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GUIA DIGITAL
La UdG, la Universitat km0

Comença

Fes-te #UnaUdGaMida

udgexperience.udg.edu
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VIU L'ESTIU A LA GARROTXA

BESALÚ, AL CAPVESPRE

BESALÚ

Els dilluns a les 20h

PER A RESERVES
Oficina de Turisme
de Besalú
C/ del Pont, 1
(al costat del Pont Vell)
Telèfon 972 59 12 40
Email turisme@besalu.cat
Horari
De dilluns a diumenge de
10h a 14h i de 16h a 18h

Les dues ànimes del
Besalú Medieval
LA VILA COMTAL PROPOSA DUES NOVES VISITES GUIADES AL
CAPVESPRE QUE APROFUNDEIXEN EN ELS LLEGATS JUEU I CRISTIÀ

La novel·la El Pont dels Jueus de l’escriptor i periodista besaluenc Martí
Gironell ho va reflectir en les seves pàgines. Fa un mil·leni les comunitats cristiana i jueva van conviure a la vila medieval de Besalú amb
cert respecte i consideració mutus. Potser per això el municipi garrotxí
compta encara amb un dels patrimonis arquitectònics jueus més ben
conservats d’Europa. A destacar el seu micvé, els banys de la comunitat,
intactes i visitables avui dia. El llegat cristià de la vila no és menys destacable. No per res el comptat de Besalú va arribar a estendre la seva
hegemonia fins a terres de les actuals comarques del Ripollès, el Pla de
l’Estany i l’Alt Empordà. Va tenir moneda pròpia i va arribar a ser seu
episcopal, amb algunes de les abadies més importants dels comtats
catalans.
A falta de decidir si enguany Besalú podrà mantenir les visites nocturnes teatralitzades de l’agost per les mesures de seguretat de la represa
del coronavirus, des de principis de juliol l’àrea de turisme programa
dues visites guiades i tematitzades al capvespre, una atractiva manera
de descobrir els dos llegats més importants de la vila medieval mentre
el sol declina. S’ofereixen de manera alterna cada dilluns d’estiu a les 8
del vespre.
SHALOM, SHALOM
La salutació hebrea per antonomàsia, que desitja pau a qui la rep, és el
títol d’una de les visites de Besalú al capvespre. En aquesta ruta el guia
endinsa els visitants pels vells carrerons de l’antic call jueu mentre els
explica com hi vivia aquesta comunitat i quina era la seva relació amb
els cristians, fins arribar a un dels seus edificis més representatius, les
excavacions de la Sinagoga i el famós Micvé.
SCINDES FERRUM
I Sant Martí li donà la seva espasa celestial, que fins i tot tallava el ferro.
Bernat I de Besalú, dit Tallaferro, va ser el noble governant que va portar el comtat de Besalú a l’època de major influència, flagell de sarraïns,
convertit en llegenda per la crònica Gesta Comitum i en mite per l’escriptor Jacint Verdaguer. Ell és el protagonista de la segona de les visites
guiades del capvespre del municipi garrotxí. La ruta convida a conèixer
la història del personatge alhora que porta el visitant a descobrir alguns
dels edificis més importants de la comunitat cristiana, tals com l’església
de Sant Vicenç o la del Monestir benedictí de Sant Pere. La visita al temple inclou la pujada al campanar, el punt més alt de la vila.
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VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
EL SANTUARI DE SANT FERRIOL

VISITA
SANTUARI DE SANT FERRIOL

També s’hi pot
peregrinar a l’estiu
EL SANTUARI DE SANT FERRIOL OFEREIX SERVEIS PER GAUDIR
TOT L’ANY, UN BALCÓ AMB VISTES A L’ALTA GARROTXA

Permet reserva de sala
i lloguer de barbacoes

Ajuntament de Sant Ferriol
Telèfon 972 59 09 51
Email ajuntament@santferriol.cat
Web www.santferriol.cat

El municipi garrotxí de Sant Ferriol deu el seu nom a aquest santuari enclavat a 366 metres sobre el nivell del mar, construït en
el decurs del segle XII malgrat que l’actual edifici pertanyi a un
estil gòtic decadent del segle XVII. Es diu que no va ser obra de
poderosos de l’època, sinó dels seus devots, gent senzilla, pagesos i artesans de Besalú i la rodalia que hi deixaven petites
almoines.
El temple sorprèn per les seves grans dimensions, que responen
a la voluntat de donar cabuda als nombrosos pelegrins que el
visitaven per demanar a Sant Ferriol cura per a les trencadures. En nombrosos documents s’explica que les parets estaven
cobertes d’exvots fets de cera i de diferents formes. També es
deia que s’hi guardava un reliquiari gòtic de coure daurat amb
les relíquies de Sant Ferriol i altres sants, tot i que actualment es
desconeix el seu parador.
El santuari ha estat remodelat en nombroses ocasions, també el
1835, com s’inscriu en un dels seus arcs. Del complex destaquen
la font i l’hostatgeria que històricament acollia els pelegrins, totes dues incloses en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de
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VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
SANT FERRIOL

Catalunya. El primer pis de l’hostatgeria té un bell finestral gòtic.
Darrerament, l’Ajuntament de Sant Ferriol ofereix als
visitants el lloguer de barbacoes i una sala del mateix

santuari per passar el dia i gaudir d’aquest atractiu
espai, balcó amb vistes a l’Alta Garrotxa. Es pot visitar tot l’any, també a l’estiu, quan no sol haver tanta
demanda de visitants, i pot ser un destí tranquil per
gaudir amb la família o els amics.
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VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
LA VINACOTECA. UN NOU CONCEPTE DE RESTAURANT

La Vinoteca: perquè la
forma també importa
EL RESTAURANT DE LA PLAÇA MERCAT
REVOLUCIONA EL CONCEPTE PER OFERIR UN
PRODUCTE I UN SERVEI ÚNICS, BASATS EN EL
MENJAR BÉ I BÉ DE PREU, AL LOCAL O A CASA,
PERÒ SEMPRE AMB UNA PRESENTACIÓ EXQUISIDA

La Vinoteca va començar a gestar-se el Nadal del 2019,
quan l’equip de la Cuina del Mercat va reunir-se per sopar i fer l’amic invisible. El xef del restaurant va fer una
aposta segura i va regalar a Miquel Fluvià dues ampolles
de bon vi. Estava segur que li agradarien, perquè el vi és
una de les seves grans passions, però va cometre l’error
d’entregar-li dins una bossa de plàstic. L’embolcall va
trencar els esquemes de l’empresari, que va adonar-se
de com d’important és la forma en què s’ofereixen els
productes. En el context de confinament per la COVID,
la ment de Fluvià no ha parat de pensar. El resultat és un
restaurant i un concepte de negoci únics servits amb el
millor embolcall.
LA MILLOR QUALITAT AL MILLOR PREU
A La Vinoteca, tant es pot degustar una copa de vi o una
cervesa artesana al local com emportar-se l’ampolla a
casa, en una capsa de disseny únic i una faixa personalitzable. Un bon continent per a un bon contingut a uns
preus a l’abast de totes les butxaques.
Les referències que es poden trobar al local no coneixen
les fronteres, però sí la proximitat. Miquel Fluvià esmerça temps a trobar cellers rere els quals hi ha noms i
cognoms. El restaurant olotí treballa, per exemple, amb
la cava més petita de Sant Sadurní, gestionada per un
pare i el seu fill, que fa un cava de criança a un preu
molt competitiu. A l’establiment també s’hi pot trobar
el Noelia Bebelia, el millor Albariño d’Espanya, i un dels
10 millors vins de la península, seleccionat en un tast a
cegues entre 3.000 vins. Darrere la marca es troba en
Simon, un enginyer industrial que després de quedar-se
sense feina va dedicar-se en cos i ànima al món del vi. Té
els ceps del seu camp identificats amb codis QR per perfeccionar-ne la poda. El seu vi és el resultat d’una dècada
de perfecció científica.
El vi a La Vinoteca se serveix a preu de celler, compatible
amb el que es pot trobar a la botiga online que acaben
d’inaugurar, Wine2box.
CONSERVAR EL TERRITORI
Com amb la beguda, la “teca” del restaurant olotí també es pot consumir al local o a casa, en conserva. Fins
a l’obrador han portat una autoclau de petites dimensions que permet esterilitzar una notable producció
de productes. El concepte és el mateix que amb el vi,
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petits productors que garanteixen la màxima qualitat a
preus competitius que es traslladen al client. El pernil,
100% ibèric, és d’una petita granja de Guijuelo. El marisc, de Los Peperetes, una empresa basada en el bon
fer de tres germans i la seva mare, que elabora la salsa.
L’obrador es troba a tres metres de la Ria d’Arousa. Des
que el producte surt de l’aigua fins que arriba a la llauna,
no passa més d’hora i mitja, rentat amb aigua de mar.
“Aquest és el seu control de qualitat”, destaca Miquel
Fluvià, “Només hi ha una millor manera de prendre la
llauna, anar allà, a la Ria d’Arousa”.
Novament, la qualitat del producte de les conserves de
la Vinoteca es troba en la confiança amb el productor.
Hi ha molta procedència de quilòmetre zero, producte
que es ven a la Plaça Mercat d’Olot. El restaurant i els
placers han arribat a una entesa, la conserva que ven La
Vinoteca es pot trobar també a la parada del placer que
ha proporcionat la matèria primera.
L’establiment olotí prepara ara un etiquetatge per als
seus pots de conserva, on especificarà els ingredients,
tot producte natural, sense colorants, conservants ni
additius, simplement els productes que porta el pot. La
nova etiqueta anirà ligada a una nova distribució perquè
les conserves de La Vinoteca es puguin trobar no només
a la Plaça Mercat, sinó arreu on es vulgui menjar bé.
POTS PER POSTRES
A la Vinoteca les postres s’elaboren i se serveixen en
pots, també amb la possibilitat d’endur-se’ls a casa.
Brownie, pastís de pastanaga, tiramisú, panna cotta,
pastís d’Oreo, crema de mango o de xocolata amb un
bombó sorpresa a dins... El restaurant també elabora diferents tipus de trufa per enmporar-se-les en pots, des
de la tradicional fins a la de licor amb crema catalana, de
ratafia o Baileys.

UN BON RESTAURANT ON MENJAR A OLOT

PRODUCTES DE PROXIMITAT I KM.0
DE LA PLAÇA MERCAT ALS NOSTRS FOGONS
CUINA VOLCÀNICA
MENÚ DIARI DE DILLUNS A DISSABTE
CARTA DE TAPES D'ELABORACIÓ PRÒPIA.
CONSERVES DE LES RIAS BAIXAS, PORTUGAL I BARCELONA
CONSERVES ARTESANALS ELABORADES PER LA VINOTECA SENSE
CONSERVANTS NI ADDITIUS, AMB PRODUCTES DE QUALITAT I PROXIMITAT.
PER PRENDE EN EL LOCAL O PER EMPORTAR
CERVESES ARTESANES I VINS DE TOT EL MÓN
TOTS ELS PRODUCTES ES PODEN COMPRAR A LA NOSTRA PÀGINA WEB
WWW.WINE2BOX.COM (PORTS GRATUITS A LA PROVINCIA DE GIRONA)
XEC REGAL INAGURACIÓ WINE5

Horaris
Dilluns i dimarts · De 09.00 a 17.00
De dimecres a dissabte · De 09.00 a 23.00
Diumenge tancat, excepte festius.
PLAÇA MERCAT D’OLOT
972 28 0 120

VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
AGENDA
DIVENDRES 10 DE JULIOL

DIMECRES 15 DE JULIOL

DILLUNS 20 DE JULIOL

Olot
17h Ciutat Riu. Fonts de Sant Roc
21.30 Concert a la fresca amb Keko Domènech.
Terrassa del Nou Firalet

Olot
19h Olot Industrial Olot Artesanal.
Exterior de la Plaça Mercat d’Olot
19.30 Circ a la Plaça.
‘Koselig’, de Capicúa Circ.
Plaça de Braus

Besalú
20h Visita guiada ‘Besalú, al capvespre’

DISSABTE 11 DE JULIOL
Olot
09.30 Mercat Olot Antic.
Plaça de l’Hospital
19h Vespres modernistes.
Oficina de Turisme d’Olot
19h Llums i ombres al volcà del Montsacopa.
Aparcament Cementiri Municipal
21.30 Bestioles de nit. Plaça Esteve Ferrer
Sant Feliu de Pallerols
Pesca l’estiu de Sant Feliu
19h Espectacle familiar
‘The Postcard’ de Mag Txema.
Plaça de l’església
DIUMENGE 12 DE JULIOL
Olot
18.30 Volcà del Montsacopa al capvespre.
Aparcament del Cementiri Municipal

Besalú
20h Visita guiada ‘Besalú,
al capvespre’
Olot
18.30 La Guerra Civil a la Garrotxa.
Església de Sant Esteve
Santa Pau
Festa major ca la Guapa.
22h Concert Havàname.
Pista esportiva de Can Blanc
DIMARTS 14 DE JULIOL
Olot
19h Teatre: Escargots a Can Pixola
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Olot
17h Ciutat Riu. Fonts de Sant Roc

Olot
10h La Fageda elèctrica. A
TMA Centre Logístistic de Bicicletes d’Olot
18.30 La Guerra Civil a la Garrotxa.
Església de Sant Esteve
19h Teatre: Escargots a Can Pixola
DIVENDRES 17 DE JULIOL
Olot
17h Els colors del verd. Parc Nou
18.30 El volcà del Montsacopa al capvespre.
Aparcament del Cementiri Municipal
21.30 Sopar concert a la fresca
amb Alverd Oliva.
Terrassa del Nou Firalet

Olot
11.30 Visita guiada a l’Església del Tura.
Aparcament del Cementiri Municipal
12h 100% visita DO olotina.
Oficina de Turisme d’Olot
17h Ciutat Riu. Fonts de Sant Roc
DIUMENGE 19 DE JULIOL
Olot
10h Seguint els passos de Joan Maragall.
Oficina de Turisme d’Olot
21h Sopar concert a la fresca
amb Jeroni Vilà.
Terrassa del Nou Firalet

DIUMENGE 26 DE JULIOL

Olot
19.30 Circ a la Plaça. ‘Envà’, d’Amer i Àfrica Circ
Cia. Plaça de Braus

Olot
10h Ioga al Montsacopa. Oficina de Turisme
21h Sopar concert a la fresca amb Jeroni Vilà.
Terrassa del Nou Firalet
Les Planes d’Hostoles Festa Major
22h Sessió de cinema a la fresca. Pati de l’escola

DIJOUS 23 DE JULIOL

DILLUNS 27 DE JULIOL

Olot
10h La Fageda elèctrica. ATMA Centre
Logístistic de Bicicletes d’Olot
18h Teatre: Comando Llibres. Pati de l’Hospici

Besalú
20h Visita guiada ‘Besalú, al capvespre’
Les Planes d’Hostoles Festa Major
20h Havaneres amb Port Bo. Hi haurà rom
cremat. Pati de l’escola
Tot seguit Traca final. Pati de l’escola

DIJOUS 16 DE JULIOL

DISSABTE 18 DE JULIOL
DILLUNS 13 DE JULIOL

DIMARTS 21 DE JULIOL

Sant Feliu de Pallerols
Pesca l’estiu de Sant Feliu
19h Espectacle ‘A la fresca’ d’Anna Confetti.
Plaça de l’església
Sant Jaume de Llierca
Festa Major

DIMECRES 22 DE JULIOL

DIVENDRES 24 DE JULIOL
Olot
19h Llums i ombres al volcà del Montsacopa.
Aparcament del Cementiri Municipal
21.30 Concert a la fresca amb Keko
Domènech. Terrassa del Nou Firalet
Sant Jaume de Llierca
Festa Major
DISSABTE 25 DE JULIOL
Olot
10h Ruta matinal al volcà del Montsacopa.
Oficina de Turisme d’Olot
19h Els colors del verd. Parc Nou
Les Planes d’Hostoles
Festa Major
11h Missa en honor a Sant Jaume
19h audició de sardanes i ball de gegants amb
la cobla Ciutat de Girona. Pati de l’escola
21.30 Balcosopar des de casa amb el grup MEL

DIMARTS 28 DE JULIOL
Olot
17h Els colors del verd. Parc Nou
DIMECRES 29 DE JULIOL
Olot
19.30 Circ a la Plaça. ‘Ye Orbayu’, de la
Companyia Vaques. Plaça de Braus
DIJOUS 30 DE JULIOL
Olot
10h La Fageda elèctrica. ATMA Centre Logístistic
de Bicicletes d’Olot
DIVENDRES 31 DE JULIOL
Olot
17h Ciutat Riu. Fonts de Sant Roc

VIU L'ESTIU A LA GARROTXA
AGENDA
19h Inauguració de la Mostra de fortografia
“confinada” d’Olot Fotografia
21.30 Sopar concert amb Mireia Vilalta.
Terrassa del Nou Firalet
Sant Feliu de Pallerols
Pesca l’estiu de Sant Feliu
22h Versionant els clàssics del rock, VAN-dNIT. Plaça de l’església

DISSABTE 8 D’AGOST
Olot
09.30 Mercat Olot Antic. Plaça de l’Hospital
12h 100% visita DO olotina. Oficina de
Turisme d’Olot
17h Ciutat Riu. Fonts de Sant Roc

DISSABTE 1 D’AGOST

Olot
11h Taller de cuina en família. C/ Joan
Maragall, 28
18.30 La Guerra Civil a la Garrotxa. Església de
Sant Esteve
18.30 Música al Parc. ‘DisCOVERing Robert
Johnson’, amb Rusties Blues Band. Parc Nou
21h Sopar concert a la fresca amb Jeroni Vilà.
Terrassa del Nou Firalet

Olot
11h Visita guiada a l’Església de Sant Esteve
17h Taller de cuina en família. C/ Joan
Maragall, 28
18.30 El volcà del Montsacopa al capvespre.
Aparcament del Cementiri Municipal
19h Llums i ombres al volcà del Monsacopa
al capvespre. Aparcament del Cementiri
Municipal
19h Vespres modernistes.
Oficina Turisme Olot

DIUMENGE 9 D’AGOST

DILLUNS 3 D’AGOST
Besalú
20h Visita guiada ‘Besalú, al capvespre’
DIMARTS 4 D’AGOST
Olot
18.30 El volcà del Montsacopa al capvespre.
Aparcament del Cementiri Municipal
19h Llums i ombres al volcà del Monsacopa
al capvespre.
Aparcament del Cementiri Municipal

Besalú
20h Visita guiada ‘Besalú, al capvespre’
Santa Pau
Festa Major
Tornaboda als Prats del Arcs
Nit de playback

DIUMENGE 23 D’AGOST
Olot
10h Seguint els passos de Joan Maragall.
Oficina de Turisme d’Olot
18.30 Música al Parc. L’home del principi. Parc Nou
21h Sopar concert a la fresca amb Jeroni Vilà.
Terrassa del Nou Firalet
DILLUNS 24 D’AGOST
Besalú
20h Visita guiada ‘Besalú, al capvespre’

DISSABTE 15 D’AGOST

DIMARTS 25 D’AGOST

Besalú
20h Visita guiada ‘Besalú, al capvespre’

Sant Feliu de Pallerols
Pesca l’estiu de Sant Feliu
19h Espectacle familiar ‘El secret de la Nanna’
de CIA Anna Roca. Arbres d’en casals

Olot
17h Olot Industrial Olot Artesanal. Exterior de
la Plaça Mercat d’Olot
18.30 Llums i ombres al volcà del Montsacopa.
Aparcament del Cementiri Municipal
20h Tallers a la fresca dels Xerrics d'Olot.
Plaça Esteve Ferrer

DIMARTS 11 D’AGOST
Olot
17h Ciutat Riu. Fonts de Sant Roc
18.30 La Guerra Civil a la Garrotxa.
Església de Sant Esteve
DIJOUS 13 AGOST
Olot
10h La fageda elèctrica. ATMA Centre Logístic
de Bicicletes d’Olot
17h Olot Industrial Olot Artesanal. Exterior de
la Plaça Mercat
Santa Pau
Festa Major. Pregó, focs artificials i actuació de
caravan Blues. Mirador Can Pauet
DIVENDRES 14 D'AGOST

Olot
10h La Fageda elèctrica. ATMA Centre
Logístistic de Bicicletes d’Olot
17h Olot Industrial Olot Artesanal.
Exterior de la Plaça Mercat

Olot
18.30 El volcà del Montsacopa al capvespre.
Aparcament del Cementiri Municipal
21h Tallers a la fresca dels Xerrics d’Olot. Plaça
Esteve Ferrer
21.30 Sopar concert a la fresca amb Keko
Domènech. Terrassa del Nou Firalet
Tortellà Festa Major
Santa Pau Festa Major
19.30 Serenata Festa Major amb La Principal
de la Bisbal. Plaça Major
21h Actuació de flamenc

DIVENDRES 7 D’AGOST

DISSABTE 15 D'AGOST

Olot
17h Olot Industrial Olot Artesanal. Exterior de
la Plaça Mercat
17h Els colors del verd. Parc Nou
21.30 Sopar concert a la fresca amb Jessica
Mellado. Terrassa del Nou Firalet
Sant Feliu de Pallerols
Pesca l’estiu de Sant Feliu
22h Les Anxovetes, concert d’Havaneres.
Plaça de l’església

Olot
17h Els colors del verd. Parc Nou
19h Els vespres al volcà del Montsacopa.
Oficina de Turisme d’Olot
Tortellà Festa Major
Santa Pau
Festa Major
Espectacle infantil
Actuacions de petit format
22h Hip-Hop

DIJOUS 6 D’AGOST

DILLUNS 17 D'AGOST

Sant Feliu de Pallerols
Pesca l’estiu de Sant Feliu
19h Espectacle familiar ‘La gran aventura’ de
Marcel Gros. Plaça de l’església

DILLUNS 10 D’AGOST

DIUMENGE 2 D’AGOST
Olot
18.30 Música al Parc. ‘Sumar-hi’, amb Mirna
Vilasís i Xavi Múrcia. Parc Nou
18.30 El volcà del Montsacopa al capvespre.
Aparcament del Cementiri Municipal
19.30 Connexió volcànica. Aparcament de
l’Escola el Morrot
21h Sopar concert a la fresca amb Jeroni Vilà.
Terrassa del Nou Firalet

DIUMENGE 16 D'AGOST
Olot
18.30 Música al Parc. ‘Un pam de net’, amb
Eduard Canimas. Parc Nou
21h Sopar concert a la fresca amb Jeroni Vilà.
Terrassa del Nou Firalet
Tortellà Festa Major
Santa Pau Festa Major
22h ‘Balconning’

DIMARTS 18 D’AGOST
Olot
17h Els colors del verd. Parc Nou
18.30 El volcà del Montsacopa al capvespre.
Aparcament del Cementiri Municipal
DIMECRES 19 D’AGOST
Olot
18.30 La Guerra Civil a la Garrotxa. Església de
Sant Esteve

DIJOUS 27 D’AGOST
Olot
10h La Fageda elèctrica.
ATMA Centre Logístic de Bicicletes d’Olot
19h XXIX Cornamusam i Òmnium Garrotxa.
Presentació del llibre ‘Inventari. La música
folk dels països catalans, del franquisme
al Tradicionàrius’, de Ferran Riera. Local
d’Òmnium Garrotxa i virtual

DIJOUS 20 D’AGOST
Olot
10h La Fageda elèctrica. ATMA Centre
Logístistic de Bicicletes d’Olot
18.30 El volcà del Montsacopa al capvespre.
Aparcament del Cementiri Municipal
DIVENDRES 21 D’AGOST
Castellfollit de la Roca
21h Concert d'Àlex Pérez. Lloc a determinar
Olot
17h Ciutat Riu. Fonts de Sant Roc
18.30 La Guerra Civil a la Garrotxa. Església de
Sant Esteve
21h Tallers a la fresca dels Xerrics d’Olot. Plaça
Esteve Ferrer
21.30 Sopar concert a la fresca amb Mireia
Vilalta. Terrassa del Nou Firalet
DISSABTE 22 D’AGOST
Olot
17h Taller de cuina en família. C/ Joan
Maragall, 28
18.30 Llums i ombres al volcà del Montsacopa.
Aparcament del Cementiri Municipal
19h Vespres modernistes. Oficina de Turisme
d’Olot

DISSABTE 29 D’AGOST
Olot
09.30 Botiga al carrer. Eix comercial
11h Parc Electrònic: Electrònica en família al
Parc Nou
17h Ciutat Riu. Fonts de Sant Roc
19h Vespres al volcà Montsacopa.
Oficina de Turisme d’Olot
21h Bestioles de nit. Plaça Esteve Ferrer
21.30 XXIX Cornamusam. Tocada d’inici, ball
de la Cabreta i concert de RSK!
Plaça Rector Esteve Ferrer, Firal i Firalet
DIUMENGE 30 D’AGOST
Olot
Tot el dia XXIX Cornamusam. Plaça del
Cornamusam. Concerts i activitats.
Centre de la ciutat
10h Ioga al Montsacopa. Oficina Turisme Olot
21h Sopar concert a la fresca
amb Jeroni Vilà.
Terrassa del Nou Firalet
DILLUNS 31 D’AGOST
Besalú
20h Visita guiada ‘Besalú, al capvespre’
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PASSOS PER A UNA BONA SALUT BUCODENTAL AQUEST ESTIU

JA CUIDES EL TEU SOMRIURE

COM ES MEREIX?
Consells

PER CUIDAR LA TEVA SALUT
BUCODENTAL A L'ESTIU

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Raspalleu-vos les dents almenys dues
vegades al dia. Si no és possible, podeu
recórrer als xiclets sense sucre i xylitol.
Les altes temperatures redueixen la
generació de saliva, que frena el desenvolupament d'infeccions i la formació
de càries.
Us recomanem controlar el consum de
begudes i aliments ensucrats o cítrics,
substituint-los per fruites, làctics o peix.
Eviteu mastegar gel i fer servir protectors bucals mentre practiqueu esport.
Així impedireu l'afebliment o la fractura de les peces dentals.

DIGUES NO A LA SENSIBILITAT DENTAL EVITANT:

Apliqueu-vos cacaus o cremes. Els llavis
formen part de la pell i es poden veure
afectats per lesions o cremades.
Us recomanem realitzar-vos una revisió
odontològica abans de marxar de
vacances (per evitar sorpreses) o bé quan
en torneu, per comprovar que l'estat de
la vostra salut bucodental és l'adequat.

somriu

AL BON TEMPS

ALIMENTS
ÀCIDS

ALIMENTS
FREDS

ALIMENTS
DOLÇOS

ALIMENTS
CALENTS

BEGUDES
AMB GAS

RASPALLAT
AGRESSIU

RESPIRAR
AIRE FRED

PRESSIÓ
TÀCTIL

DE DILLUNS A DIVENDRES

COL·LABOREM AMB

DE 9.30 A 20 H (NO TANQUEM ALS MIGDIES)

i

TRES ANYS AL VOSTRE SERVEI. GRÀCIES PER LA CONFIANÇA
Antoni Llopis, 18 · 17800 Olot (al costat del Mercat d’Olot)

972 28 08 96

www.clinicadentalolot.cat

info@clinicadentalolot.cat
@clinicadentalolot

