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Benvinguts

La guia Tot Garrotxa  posa a l’abast de tothom 
la possibilitat d’endinsar-se en aquest territori. Hi 
trobareu la informació necessària per desplaçar-
vos, conèixer els principals recursos i atractius 
de la comarca i de les empreses turístiques. 

Aquesta guia selecciona disset propostes per 
visitar la Garrotxa durant tot l’any, per fomentar 
el coneixement d’escenaris emblemàtics, de ra-
cons amb encant i perquè la bellesa paisatgísti-
ca  es visqui en la tranquil·litat d’una passejada a 
peu, en bicicleta o en cotxe.

 
 

 

www.turismegarrotxa.com
ubime.cat/garrotxa

Espai Natural de l’Alta Garrotxa

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa 

Espai Natural Protegit

Principals vies de comunicació

Oficines de Turisme 
(vegeu guia de serveis a pàgina 59)

Desitgem que aquesta eina ajudi a divulgar la 
riquesa natural, paisatgística, cultural, històrica 
i gastronòmica de la Garrotxa, i també les acti-
vitats, els allotjaments i la gastronomia, un patri-
moni de gran valor i diversitat, apte per a tothom.

En definitiva, aquesta guia esdevé l’eina més 
completa i exhaustiva de la comarca, que us ofe-
rirà una amplíssima diversitat de possibilitats per 
planificar la vostra estada i sobretot per gaudir de 
la Garrotxa, la comarca dels volcans.

Can Tona



Natura

La Garrotxa està situada a la zona nord oriental 
de Catalunya. La major part del territori es troba 
a menys de 600 metres d’alçada i les muntanyes 
més altes no superen els 1.600 m.

A la Garrotxa es poden observar dos tipus de pai-
satge totalment diferents: a bona part de la mei-
tat sud s’hi estenen més de 40 volcans i diverses 
colades de lava que formen un paisatge suau i 
sense gaires desnivells, protegit pel Parc Natural 
de la Zona Volcànica de la Garrotxa; des de la 
vall del riu Fluvià cap al nord, el paisatge can-
via radicalment. Es torna més abrupte i escarpat 
amb abundants cingles i congostos, que donen 
pas a l’Alta Garrotxa, una àrea declarada Espai 
d’Interès Natural, de la mateixa manera que ho 
estan el Collsacabra i el massís del Puigsacalm, 
ambdós situats a l’oest de la comarca.

co
m

 a
rr

ib
ar

Practicar activitats en plena natura, descansar en allotjaments encantadors, gaudir 
d’un bon àpat... tot això i més és possible a la Garrotxa. No us perdeu la guia de 
serveis a la pàgina 59.
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Pont del Llierca

Ruta de les fonts i Verlets

Les valls d’en Bas, d’Hostoles i de Bianya articu-
len bona part de la Garrotxa, una de les comar-
ques més boscoses de Catalunya. Els vessants 
assolellats els ocupen els alzinars. Les rouredes 
predominen a la resta de zones –a la d’Olot se’n 
pot veure alguna de roure pènol–, i les fagedes es 
troben als sectors més humits.
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Parlar de la Garrotxa és parlar 
de cultura en estat pur.

Cultura

Un passeig per una línia del temps imaginària 
ens transporta dos mil anys enrere, a la via ro-
mana del Capsacosta, passant pel llegat arqui-
tectònic de l’edat mitjana de Besalú i Santa Pau, 
per l’aixecament dels remences a les valls d’en 
Bas i d’Hostoles, i per la vitalitat del call jueu de 
Besalú, l’únic de l’Estat que disposa de Miqvé, 
sala de banys rituals.

A Olot també podem contemplar els claustres 
renaixentistes del Carme, mostres d’art moder-
nista i noucentista, l’esplendor del paisatgisme 
català, i descobrir la imatgeria religiosa.

Alguns dels autors de les obres més singulars, 
dels esdeveniments i creacions artístiques 
més rellevants del panorama català són a la 
Garrotxa.

La comarca té, d’altra banda, una llarga tradició 
pessebrista. Els Pessebres Vivents es convertei-
xen en un dels actes més concorreguts, junta-
ment amb la Mostra de Pessebres d’Olot.

La visita als equipaments culturals de la comarca 
(museus, col·leccions i centres d’interpretació del 
territori) permet descobrir, amb tot detall, la història 
i el patrimoni natural i cultural de la Garrotxa.

El paisatge de la Garrotxa 
respira cultura
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Garrotxa Cultour

15 propostes per 
descobrir el patrimoni 
de la Garrotxa
Al llarg de la història, la natura i els humans han 
modelat el paisatge. Volcans, cingleres basàltiques, 
camins i tota mena de construccions confegeixen 
un llegat únic i d’un valor incalculable que ara et po-
sem a l’abast a través de 15 propostes que et per-
metran fer un viatge a través del temps pels princi-
pals elements que conformen el patrimoni cultural 
i natural de la Garrotxa. Gaudeix de l’experiència!

Descobreix Garrotxa Cultour seguint les propostes, 
jocs i reptes que trobaràs a l’APP, una eina que et 
portarà per molts altres indrets interessants, a més 
dels que hi ha senyalitzats sobre el terreny.
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Al bell mig de la terra aspra i de mala petja, en 
aquesta Garrotxa fecunda, hi brolla una cuina plena 
de bones menges. La cuina d’un país és bona si els 
productes que es fan servir per fer els plats ho són. 
Cada temporada té els seus. Cada pagès condi-
ciona els seus horts i els fa partícips de les seves 
alegries gastronòmiques, potser sense pensar que 
el que té entre mans és una gran part del patrimoni 
cultural d’aquest indret.

Les cebes cultivades al llindar del volcà del 
Montsacopa són conegudes per la seva dolçor; les 
patates es tornen a recuperar en els cultius fèrtils 
d’en Bas, els fesols de Santa Pau són d’una tex-
tura finíssima, i les tòfones dels boscos del voltant 
tenen un aroma extraordinari. També cal destacar 
el fajol –no hi ha hivern que se’n facin unes bones 
farinetes–; o els embotits artesanals, la ratafia, o el 
blat de moro groc i blanc amb el que es fa un farro 
ben gustós i suculent.

Un dels propulsors i ambaixadors de la gastrono-
mia de la comarca és el col·lectiu Cuina Volcànica, 
que des de fa més de 20 anys intenta posicionar 
la Garrotxa en el panorama gastronòmic del nostre 
país. També tenim Besalú Gastronòmica que divul-
ga la seva història a través de la seva cuina, i Cuina 
Remença que pretén reflectir el seu territori i la seva 
gent al plat. A més, les millors guies gastronòmi-
ques reconeixen molts restaurants de la comarca, 
però aquests no són pas aliens a la filosofia de la 
Cuina Volcànica, al contrari, en són família.

www.cuinavolcanica.cat
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Mini calamars de botifarra esparracada amb vaquetes. Bar Club

Cuiners participants de la Mostra Gastronòmica

Tàrtar de fuet d’Olot amb ou de guatlla. Restaurant Hostal del Sol

Nyoquis de patata mora i botifarra negra amb salsa de carn. Restaurant l’Hostalet

A la Garrotxa hi ha restaurants per a tots els paladars, pels amants de la bona 
taula i dels productes locals, autòctons i tradicionals.



Descobreix la xarxa de senders Itinerànnia! Més 
de 2.500 km de senders senyalitzats amb 
marques i senyals de color groc al Ripollès, la 
Garrotxa i l’Alt Empordà, del Pirineu a la Medite-
rrània. Les banderoles es troben als encreua-
ments dels camins i indiquen les poblacions 
situades a un màxim de 6 hores de camí, i 
diferents alternatives per arribar-hi.

La Ruta del Carrilet segueix el recorregut de 
l’antic tren de via estreta Olot – Girona – Sant 
Feliu de Guíxols. Amb un desnivell de l’1,5%, la 
ruta travessa Olot, amb les fonts de Sant Roc 
just a l’inici de la ruta; el Parc de Pedra a les 
Preses; els diferents i alhora atractius nuclis de 
la Vall d’en Bas, bressol del cabdill remença 
Francesc de Verntallat; Sant Feliu de Pallerols, 
amb el riu Brugent i les valls d’alzinars i roure-
des, i la riera de Cogolls a les Planes 
d’Hostoles.

Prepara’t:
connecta’t a www.itinerannia.net. 
Hi trobaràs propostes d’itineraris, i una eina per 
crear i compartir la teva ruta i paquets organitzats.

Camina:
baixa’t l’aplicació d’Itinerànnia. És gratuïta i hi 
trobaràs tota la informació de la xarxa i les seves 
incidències. Ideal per consultar-la durant el teu 
recorregut.

Orienta’t:
compra el mapa d’Itinerànnia de 
l’editorial Alpina en format paper. 
N’hi ha un de cada comarca!

1

32

Itinerànnia
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Caminar per la Garrotxa és un autèntic plaer tot l’any

Via verda del Carrilet Olot-Girona

Itinerànnia

Via Verda del Carrilet
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El relleu de la zona és de tipus calcari, 
amb una marcada abruptesa. Aquest re-
lleu tortuós és el que dóna nom a l’espai: 
les garrotxes són “terres aspres i de mala 
petja”. En el seu paisatge hi predomi-
nen les valls profundes, envoltades de 
cingleres i parets de roca, així com una 
extensa coberta forestal, dominada pels 
alzinars i les rouredes, i per la presència 
de tot un reguitzell d’espècies de fauna i 
flora de gran interès. 

L’Alta Garrotxa compta, a més, amb una important ri-
quesa de patrimoni cultural: masies, llogarrets, ermites, 
places carboneres... es dispersen per tot el territori i 
posen de manifest la importància que van tenir en el 
passat les activitats tradicionals, agrícoles i ramaderes 
d’aquesta zona.

Visites obligades
A més de la gran quantitat de senders i camins que 
recorren l’espai i que ofereixen la possibilitat de desco-
brir-ne bona part dels seus racons a peu, hi ha algunes 
visites recomanades que es poden fer tant a peu com 
amb vehicle.

En destaquem els itineraris per l’Alta Garrotxa, que podeu 
trobar a la pàgina web del Consorci de l’Alta Garrotxa i als 
punts d’informació.

Al nord del Fluvià, a cavall de la Garrotxa, el Ripollès 
i l’Alt Empordà i fent frontera amb la Catalunya Nord, 
s’estén l’Alta Garrotxa. Es tracta d’un espai natural 
de notable extensió (32.864.57 hectàrees) i de gran 
complexitat orogràfica inclosa des de l’any 1992 al 
Pla d’espais d’interès natural, i des de l’any 2006 a 
la Xarxa Natura 2000 com a zona d’especial protec-
ció per les aus (ZEPA) i lloc d’interès comunitari (LIC). 
Per la seva diversitat i singularitat, és un dels espais 
naturals més importants del Prepirineu oriental.

Bruel (Regulus ignicapillus)

La Cova del Bisbe, prop de Sadernes

La Vall del Torrent del Toll

08
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Itinerari núm. 1 Sadernes-Sant Aniol 14 km 4h 45’
Itinerari núm. 2 Oix- Vall del  Bac 16,5 km 4h a 5h  30’
Itinerari núm. 3 Pic de les Bruixes i Comanegra 8  km 2h a 3h 30’
Itinerari núm. 4 El  Mont 8  km 2h
Itinerari núm. 5 El  Bassegoda 22 km 8h
Itinerari núm. 6 El  Talló 10,5  km 4h

També es pot recórrer l’espai a peu seguint les 
rutes d’Itinerànnia, del GR-11 o del GR-1; aquest 
últim recorre en bona part el camí ramader que 
actualment encara segueixen alguns ramats del 
Pla de l’Estany fins al Ripollès.

Si us desplaceu amb cotxe, un dels punts més 
atractius de l’Alta Garrotxa és, sens dubte, el po-
ble de Beget, on destaca l’església de Sant Cris-
tòfol i la talla que es conserva a l’interior. Altres 
punts recomanats són el veïnat de Pera, al qual 
es pot accedir tant des d’Oix com des de Beget 
per una carretera asfaltada, la Vall del Bac, Oix o 
Sadernes. També és aconsellable, en un dia clar, 
la visita al santuari de la Mare de Déu del Mont, 
fent abans una parada  al monestir de Sous.

L’accés a Sadernes està tancat a la circulació de 
vehicles les 24 hores del dia del 16 de març al 30 
de setembre, tot i que cada temporada aquest ca-
lendari es pot modificar segons les necessitats del 
territori i les dades d’afluència de visitants.

www.altagarrotxa.org

Us recomanem:
· Que no feu sorolls ni crits.
· Que no us banyeu a les gorgues si hi ha poca aigua. 
· Que respecteu els animals i les plantes.
· Que respecteu la propietat privada.

Si aneu a peu:
· Feu les excursions recomanades.
· Aneu ben calçats, porteu aigua i menjar.
· Prepareu la ruta amb antelació i porteu el mapa.
· Gaudireu més dels camins si feu les excursions a la 
  primavera i a la tardor.
· A l’estiu, comenceu a caminar aviat, ja que al migdia fa 
  molta calor.

Si aneu amb cotxe:
· Circuleu a menys de 30 km/h per les pistes. 
· No circuleu fora dels camins ni camp a través.
· Podeu fer dues rutes molt interessants:
      La ruta d’Oix a Beget.
      La ruta al Santuari del Mont i el monestir de Sous.

Recordeu:
·  Que l’accés amb cotxe està restringit algunes èpoques de 
l’any a la zona de Sadernes

· Que l’escalada està regulada a tot l’espai.
· Que per fer descens de barrancs, heu de fer la 
  corresponent notificació al Consorci (www.altagarrotxa.org)

Està prohibit:
· Fer foc
· Acampar
· Llençar escombraries
· Banyar-se al Gomarell

FALTA MAPA

Santa Bàrbara de Pruneres

Tots els itineraris són d’anada i tornada
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L’orografia, el sòl i el clima proporcio-
nen una vegetació variada, sovint exu-
berant, amb alzinars, rouredes i fage-
des d’excepcional valor paisatgístic. 
A l’interior d’aquest espai protegit s’han 
identificat 1.178 plantes amb flor i 
261 espècies d’animals vertebrats.

Pel Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa transcorren diversos iti-
neraris pedestres  que ens ofereixen 
indrets molt interessants. La majoria 
estan senyalitzats, excepte alguns dels 
més llargs que, si s’hi està acostumat, 
es poden seguir fàcilment amb l’aju-
da del plànol-guia del Parc Natural. 
Aquests itineraris connecten sovint amb 
la xarxa de senders Itinerànnia.

12 indrets d’interès 
per visitar al parc

La Zona Volcànica de la Garrotxa  és el millor 
exponent del paisatge volcànic de la península 
Ibèrica. Té més de 40 volcans d’erupció tranquil·la 
(efusiva), poc explosiva (estrombolians) i molt ex-
plosiva (freatomagmàtics), 28 reserves naturals i 
més de 20 colades de lava.

El volcà de Montolivet

El volcà de Montsacopa i l’església de Sant Francesc 
al centre d’Olot

1

2

3

www.gencat.cat/parcs/garrotxa
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El volcà del Croscat, a Santa Pau
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Detall del tronc d’un faig
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Març
OLOT
 · Mostra internacional de documentals

Abril
OLOT
  · Oxfam Intermón Trailwalker
  · Mitja Marató de la Garrotxa
  · Festival MOT. Activitats literàries
  · Representacions del Christus. Escenes de la Passió
VALL DE BIANYA
  · Romànic Extrem Vall de Bianya.
  · Marxa Popular per la Vall de Bianya.

BESALÚ I MIERES
Divendres de Rams
  · Processó de la Mare de Déu dels Dolors
    Tradicional processó d’estaferms i manaies.
MAIÀ DE MONTCAL
  · Mercat del vi i el formatge

Maig
OLOT
  · Cursa per la Moixina
VALL D’EN BAS
  · Marxa Cicloturista Terra de Remences
    Activitat esportiva per als aficionats a la bicicleta.
  · Lletissonada.
    Marxa a peu pels paratges de la Vall d’en Bas
  · Duatló Bas Extrem
SANT JOAN LES FONTS
  · Sant Joan les Flors 

Exposició i instal·lacions de flors, plantes i 
bonsais a diferents monuments. 

SANT FELIU DE PALLEROLS
  · Pescada de llunes amb cove

SANTA PAU
  · Corre pel Cor de la Fageda
  · Envolcanada Nocturna

BESALÚ
  · Degusta Besalú. Degustació de cerveses i formatges.

CASTELLFOLLIT DE LA ROCA
  · La Marxosa.
  

primavera

a
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Agenda d’activitats de primavera
Més informació dels actes de l’agenda i de totes les visites guiades a www.turismegarrotxa.com 
i a les Oficines de Turisme (vegeu guia de serveis a la pàgina 59)

Festes populars i festivals
Maig
SANT FELIU DE PALLEROLS
  · Ball dels cavallets, gegants i mulassa
    Festa Major de Sant Feliu de Pallerols
RIUDAURA
  · Ball del gambeto
    Dansa popular tradicional i participativa
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA
  · Festa de la Germandat
    Pasqua Granada
LES PRESES
  · Festa del Roser
    Festa petita del municipi. 
VALL DE BIANYA
  · Festa Major de la Vall de Bianya
    Sembrada de confits i caramels.
  · Festa de St. Salvador de Bianya
    Trobada d’acordionistes

Abril
TORTELLÀ
  · Festa del Roser

Fires
Febrer/març
TORTELLÀ
  · Fira de Quaresma

Març
BESALÚ
  · Besalú, ciutat jueva
OLOT
 · Fira de l’embotit 
 · Botiga al carrer i Mercat d’Artesania
SANT JAUME DE LLIERCA
  · Fira de Sant Josep, fira de les Puntaires i del Patchwork

Abril
BESALÚ
  Setmana Santa
  · Fira de Forjadors i Artistes del Ferro.
    Elaboració i venda de peces de ferro artesanals
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA
  · Fira dels Picapedrers 
SANT JOAN LES FONTS
  · Fira del Tastet

Maig
OLOT
  ·  Fira de la Primavera
     Mercat d’Artesania, Fira de Música i Mercat 

del Disc, mostra de bonsais i automoció.

Altres activitats

Mercats
Dilluns: Olot
Dimarts: Besalú i Sant Joan les Fonts
Divendres: les Planes d’Hostoles i Sant Esteve d’en Bas
Dissabte: Castellfollit de la Roca, Sant Jaume de Llierca, 
la Canya i Sant Feliu de Pallerols
Diumenge: Tortellà, Can Blanc (Santa Pau), Les Preses
De dilluns a dissabte: Mercat setmanal i mercat del rengle (Olot)
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Cicloturisme
3. Cicloturisme a la Garrotxa

Ruta Cultural
4. Camí de Sant Jaume

Ruta temàtica
2. L’Olot més autèntic
 De compres pel centre

Senderisme
1. l’Alta Garrotxa de Vayreda
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Dilluns: Olot
Dimarts: Besalú i Sant Joan les Fonts
Divendres: les Planes d’Hostoles i Sant Esteve d’en Bas
Dissabte: Castellfollit de la Roca, Sant Jaume de Llierca, 
la Canya i Sant Feliu de Pallerols
Diumenge: Tortellà, Can Blanc (Santa Pau), Les Preses
De dilluns a dissabte: Mercat setmanal i mercat del rengle (Olot)



l’Alta Garrotxa de Vayreda
La Punyalada ens ofereix una oportunitat úni-
ca per descobrir l’Alta Garrotxa. Els racons on 
Marià Vayreda va situar els protagonistes de la 
seva cèlebre novel·la són ara l’escenari d’una 
ruta, que comença a Montagut i ens condueix 
per Sadernes fins a Sant Aniol d’Aguja. Durant 
el recorregut resseguirem els camins que for-
men part de la xarxa de senders Itinerànnia, 
tot recordant el triangle d’amor i de mort que 
Vayreda va teixir entre els protagonistes de La 
Punyalada: l’Albert, l’Ivo i la Coral·lí. 

No t’ho perdis

El germà de Marià Vayreda, Joaquim, va ser 
el fundador l’any 1869 del Centre Artístic, 
que aplegava els olotins amb inquietuds ar-
tístiques i intel·lectuals i al voltant del qual 
va néixer l’anomenada Escola d’Olot de pin-
tura, de la que es poden veure diversos qua-
dres al Museu Comarcal d’Olot.

Has de saber
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Oix

Sadernes

Montagut
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Vistes des del Salt de la Núvia

- l’Església de Santa Cecília a Sadernes
- El Pont d’en Valentí

El Comanegra, amb el Pirineu nevat al fons

Tartera de l’Alta Garrotxa
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Senderisme:
Creuant una de les rieres
de l’Alta Garrotxa
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L’Olot més autèntic
El museu dels sants
Olot té una llarga tradició de producció ar-
tesanal d’imatgeria. Per tota la ciutat hi ha-
via hagut desenes de tallers que elabora-
ven les peces a mà, una a una. Avui en dia, 
l’epicentre d’aquesta indústria artesanal es 
troba situat en un dels museus més singu-
lars de tot Catalunya: el Museu dels Sants 
d’Olot.

2

Olot

No t’ho perdis
− El procés d’elaboració d’un sant, que es pot veure en 

directe de dilluns a divendres
− La faràndula original d’Olot
− Les activitats i els tallers que programa el Museu dels 

Sants - museus.olot.cat

així com una mostra d’elements de la faràndula de la 
ciutat, que també s’elaborava en els mateixos tallers, 
destacant per sobre de tots els gegants nous i els 
gegants vells d’Olot. També cal destacar l’àmbit 
dedicat al pessebrisme, on s’exposen figures de 
gran valor artístic com les modelades per Ramon 
Amadeu, o les que conformen la col·lecció Renart.

L’escriptor Marian Vayreda va viure a l’edifici que 
avui en dia acull el museu, on encara es conserva –i 
es pot visitar- el despatx on va gestar algunes de les 
seves obres, com “Records de la darrera Carlinada” 
o “La Punyalada”, noms que s’han convertit en 
referents de la literatura escrita en català.

Situat en un edifici neogòtic al centre de la ciutat, 
el Museu dels Sants d’Olot comparteix espai 
amb el taller d’imatgeria religiosa de l’Art Cristià, 
encara actiu, i mostra l’activitat artesanal que s’hi 
desenvolupa. La visita al museu, si es fa entre 
setmana, permet veure en directe un taller en ple 
funcionament, i com els artesans elaboren les 
diferents figures. El recorregut del Museu coincideix 
amb les diferents fases de producció d’una imatge, 
començant per l’emmotllatge, seguint pel retoc, la 
pintura i la decoració.

La producció d’imatgeria religiosa, iniciativa de 
Joaquim Vayreda, Josep Berga i Boix i Valentí 
Carrera, va suposar una sortida professional per a 
molts dels alumnes de l’Escola Pública de Dibuix 
d’Olot. Els treballs produïts als tallers d’Olot es 
poden contemplar arreu del món. 

La primera planta del Museu acull les sales 
d’exposició permanent, on es poden veure alguns 
exemples de les peces produïdes en diferents tallers, 

El Museu de la Garrotxa acull moltes obres 
dels artistes de l’Escola del paisatge d’Olot 
que van iniciar la tradició de la imatgeria a 
la ciutat.

Has de saber

L’elaboració artesanal de sants, una tradició olotina molt singular



21

L
a 

G
ar

ro
tx

a 
a 

la
 p

ri
m

av
er

a

De compres pel centre
No t’ho perdis

- La Plaça Mercat d’Olot (Plaça Hospital, 3)
- La Fira del Fajol de Batet de la Serra (febrer)
- La Fira de l’Embotit (març)
- La Ruta de les Tapes (juny)
- Olot Shopping Nit (juny)
- La Mostra Gastronòmica de la Garrotxa (novembre)
- La Fira Orígens (novembre)

Has de saber

A tocar del Museu dels Sants hi ha la Plaça 
del Mercat i el centre comercial d’Olot, on 
s’hi troben una gran varietat de comerços de 
tot tipus, però la ciutat es caracteritza espe-
cialment, per aquells establiments que ela-
boren els seus productes gastronòmics de 
forma artesanal. Uns productes amb identi-
tat pròpia absolutament deliciosos. 

Una de les begudes més preuades dels olotins 
a l’hora de fer sobretaula és la ratafia, un licor 
elaborat amb nous verdes i una barreja de 
nombroses herbes i espècies. Una beguda 
dolça amb propietats digestives que s’ha de 
degustar. I per acompanyar la ratafia què millor 
que una coca de llardons o un tortell d’anís que 
podrem adquirir en les diferents pastisseries 
que trobarem al centre. I si el que volem és 
berenar podem combinar la coca o el tortell 
amb un bon tros de xocolata o un bon tall de 
fuet. I ja que parlem de xocolata no podem 
deixar de banda els tradicionals bombons 
olotins que es poden comprar a pocs metres 
del Museu dels Sants.

En el centre de la ciutat trobarem vàries fleques 
de pa cuit amb llenya i diverses xarcuteries on 
comprar una cistella d’embotits artesanals. Final-
ment, no hem de deixar de visitar la Plaça del 
Mercat amb 15 parades, 7 locals i un operador 
de supermercat. El mercat es caracteritza per 
tenir 9 productors locals i oferir una gran diversi-
tat de productes de proximitat i qualitat en unes 
instal·lacions immillorables. 

A cada cantonada d’Olot hi una un comerç on tro-
barem tot allò que necessitem, des de productes 
d’alimentació amb ingredients de primera qualitat 
fins a comerços de tipologia ben variada (equipa-
ment de la llar, moda i complements, salut i bellesa...).

Els embotits, un dels productes més típics d’Olot

Els restaurants de Cuina Volcànica han elaborat 
una cervesa de fajol molt versàtil que s’adapta 
a la cuina de temporada i que es pot degustar i 
comprar en els seus establiments
(www.cuinavolcanica.cat)   
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La Ruta del Carrilet, prop de Sant Esteve d’en Bas

Pairalies i cultius
Lloc d’inici: Sant Pere Despuig (la Vall de Bianya)
Lloc d’acabament: Ermita d’Esperança (la Canya)
Cota màxima: 420 m. Cota mínima: 328 m.
Desnivell de pujada: 239 m. Desnivell de baixada: 281 m.
Distància: 12,61 km (anada) 
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Fagedes entre volcans
Lloc d’inici: El Triai (Olot)
Lloc d’acabament: Ermita de Sant Sebastià (les Preses)
Cota màxima: 615 m. Cota mínima: 432 m. 
Desnivell de pujada: 216 m. Desnivell de baixada: 193 m.
Distància: 15,25 km (anada)
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Espais i dominis: la plana 
de la Vall d’en Bas
Lloc d’inici: Encreuament via verda del Carrilet amb ctra del Mallol (les Preses)
Lloc d’acabament: Carrer de l’andana (Sant Esteve d’en Bas)
Cota màxima: 521 m. Cota mínima: 459 m.
Desnivell de pujada: 133 m. Desnivell acumulat de baixada: 102 m.
Distància: 11 km (anada)
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Un volcà entre boscos
Lloc d’inici/acabament: Encreuament via verda del Carrilet amb pista 
d’accés a Cogolls (les Planes d’Hostoles)
Cota màxima: 535 m Cota mínima: 374 m
Desnivell acumulat de pujada: 173 m. Desnivell de baixada: 166 m
Distància: 6,16 km (anada i tornada)
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El bressol de Verntallat
Lloc d’inici: Av. Vall d’Hostoles (Sant Feliu de Pallerols)
Lloc d’acabament: Volcà de Sant Marc
Cota màxima: 587 m. Cota mínima: 448 m.
Desnivell de pujada: 139 m. Desnivell de baixada: 36 m.
Distància: 2,6 km (anada) 
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L’art dels paisatges
Lloc d’inici i acabament: Fonts de Sant Roc (Olot)
Cota màxima: 442 m. Cota mínima: 417 m.
Desnivell de pujada: 47 m. Desnivell de baixada: 47 m.
Distància: 4,97 km (ruta circular)
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Itinerari 19
Lloc d’inici i acabament: Oficina de Turisme de Sant Feliu de Pallerols
Cota màxima: 856 m. Cota mínima: 471 m.
Desnivell de pujada: 687 m. Desnivell acumulat de baixada: 687 m.
Distància: 17,4 km (ruta circular) 
L’itinerari disposa de dues petites alternatives

Anella Verda de Besalú
Lloc d’inici i acabament: Portal d’Olot (Besalú)
Cota màxima: 175 m. Cota mínima: 135 m.
Desnivell de pujada: 89 m. Desnivell acumulat de baixada: 89 m.
Distància: 5 km (ruta circular)
Besalú disposa d’altres itineraris aptes per fer en bicicleta.
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Santa Pau - Volcà de 
Santa Margarida
Lloc d’inici: Santa Pau.
Lloc d’acabament: Àrea de Santa Margarida.
Cota màxima: 644 m. Cota mínima: 490 m.
Desnivell de pujada: 188 m. Desnivell de baixada: 57 m.
Distància: 3,32 Km.
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El camí de Sant Jaume
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El camí de Sant Jaume també arriba fins a Olot, 
cosa que facilita que pugui ser el principi o el final 
d’una etapa.
El camí de Sant Jaume ha estat considerat “bé 
cultural” i reconegut com a “primer gran itinerari 
europeu” per l’Institut Europeu d’Itineraris 
Culturals, vinculat al Consell d’Europa, i les 
branques principals del camí han estat declarades 
“Patrimoni de la Humanitat” per la Unesco.

Has de saber

Fitxa tècnica
Tram: les Planes d’Hostoles – l’Hostal del Grau
Cota màxima: 880 m Cota mínima: 340 m
Desnivell acumulat de pujada: 675 m
Desnivell acumulat de baixada: 142 m
Distància: 22 km aprox.
Com fer la ruta: a peu
Itinerari senyalitzat: sí. Marques del Camí de Sant Jaume, de la Via Verda 
i d’Itinerànnia.
Més informació:  
   Mapa d’Itinerànnia 1:50.000 editorial Alpina
   Full informatiu Vies Verdes de Girona
   Mapa turístic de la Garrotxa
Itinerari apte per fer amb nens (fins als Hostalets d’en Bas)
Itinerari apte per a persones amb discapacitat 
(fins als Hostalets d’en Bas)

 Panoràmica de la Vall d’en Bas des del Grau

El camí de Sant Jaume, un dels grans itineraris cul-
turals europeus, una ruta senyalitzada que permet 
arribar a peu als principals punts d’interès històric 
del país. Comença a Sant Pere de Rodes i enlla-
ça amb el tram aragonès del Camino de Santiago 
a l’alçada de Fraga, a la Franja. Un petit però inte-
ressant tram d’aquesta ruta passa per la Garrotxa, 
seguint la Via Verda del Carrilet.

El tram garrotxí del camí de Sant Jaume comen-
ça a les Planes d’Hostoles i continua cap al Grau 
tot passant per Sant Feliu de Pallerols i Sant Es-
teve d’en Bas. 

Per anar en direcció a Vic, la senyalització del camí 
de Sant Jaume proposa pujar des dels Hostalets 
d’en Bas fins a l’Hostal del Grau passant per Falgars, 
però també es pot optar per seguir la senyalització 
d’Itinerànnia i seguir l’històric camí ral Vic-Olot, que 
encara conserva l’antic empedrat, i que mena direc-
tament a l’Hostal del Grau. El camí de Sant Jaume 
està senyalitzat amb banderoles de color blau, l’es-
tàndard en les senyalitzacions jacobees arreu d’Eu-
ropa, juntament amb el símbol de la petxina o vieira. 
Alguns trams d’aquesta ruta també estan senyalit-
zats amb sagetes (fletxes) grogues, indicadores de 
tots els camins de Sant Jaume. Aquestes marques, 
les pinten els membres de l’Associació d’Amics del 
Camí de Sant Jaume i no s’han de confondre amb les 
d’Itinerànnia (aquestes últimes no tenen fletxa).

No t’ho perdis
-  La pescada de llunes amb cove, el mes de maig, al riu 

Brugent al seu pas per Sant Feliu de Pallerols.
- El dia de la dalla, als Hostalets d’en Bas (maig-juny).
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Mercats
Dilluns: Olot. Dimarts: Besalú i Sant Joan les Fonts . Divendres: Les Planes d’Hostoles i Sant Esteve d’en Bas
Dissabte: Castellfollit de la Roca, Sant Jaume de Llierca, la Canya i Sant Feliu de Pallerols . Diumenge: Tortellà i Can Blanc (Santa Pau), Les Preses
De dilluns a dissabte: Mercat setmanal i mercat del rengle (Olot).

Festes populars i festivals
Juny
OLOT
  · Sardana de Corpus i ballada de gegants
    Una de les úniques ocasions de tot l’any en què 
    es pot veure ballar els gegants d’Olot

SANT JOAN LES FONTS
  ·  La nit de les dones d’aigua 

Festa Major de Sant Joan les Fonts

Juliol
OLOT
  · Cornamusam. Festival Internacional de la Cornamusa
     Concerts i cercaviles amb els sacs de gemecs
  · Festa Mare de Déu del Carme, ball del Drac i del Conill 
    Ball de la faràndula més tradicional de la ciutat

LA VALL D’EN BAS
  · Festa Major de Joanetes

LES PLANES D’HOSTOLES
  · Festa Major de Sant Jaume

SANT JAUME DE LLIERCA
  · Festa Major de Sant Jaume de Llierca

Agost

MIERES
  · Festa Major de Mieres

LES PRESES
  · Ésdansa. Festival Internacional de Música i Dansa

SANT FELIU DE PALLEROLS
  · Ball dels cavallets petits, gegants i mulassa
    Festa Petita de Sant Feliu de Pallerols

LA VALL D’EN BAS
  · Festes Majors de Sant Privat, els Hostalets 
    i la vila del Mallol

SANTA PAU
  · Festa Major de Santa Pau 
TORTELLÀ
  ·  Festa Major de Tortellà 

Ball d’en Serrallonga

Fires
Juny
BESALÚ 
·  Herbesalú
Agost
OLOT
  · Botiga al carrer i Mercat d’Artesania

Mostres i visites guiades
Juny

OLOT/BATET DE LA SERRA
  · Observacions astronòmiques
Juliol i agost
BESALÚ
  · Visites nocturnes “Aquesta Nit, Besalú”
    Visites novel·lades pel recinte medieval

OLOT
  ·  La Cua del Drac 

Altres activitats
Juny
OLOT
  · Ruta de les tapes
  · Olot Shopping Nit
  · Cursa de Bonavista
  · Puja i Baixa a Aiguanegra
  · Puja i Baixa a Batet de la Serra
BESALÚ
  · Llum de lluna. Showcooking de tapes en directe. 
    Degustació de tapes, música en directe i racons amb encant.

SANT JAUME DE LLIERCA
  · Jornades esportives de la vall del Llierca
  · Cursa Muntanya St. Jaume de Llierca

SANT FELIU DE PALLEROLS
  · Pujada a la Salut

LA VALL D’EN BAS
  · Diada de la Dalla

Juliol i agost
BESALÚ
  · Cursa Nocturna Besalú, Warclubs    
OLOT
  · Activitats d’estiu/La Cua del Drac
  · Activitats a l’aire lliure.
  · Botiga al carrer
  · Cursa Popular Festes Sant Roc
SANT FELIU DE PALLEROLS
  · Activitats d’estiu. “Viu l’estiu a Sant Feliu”
  · Cros Popular d’Estiu St. Feliu
LES PRESES
  · Les Preses a la fresca
  · Run i Duatló Xenacs Natura
  · Cursa Popular de Verntallat
VALL DE BIANYA
  · Nit de Jazz a Santa Margarida de Bianya
  · Activitats d’estiu “Viu l’estiu a Bianya”
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA
   . Cicle de concerts a Castellfollit de la Roca
SANTA PAU
   · “Gresca a la fresca”

Agenda d’activitats d’estiu
Més informació dels actes de l’agenda i de totes les visites guiades a www.turismegarrotxa.com 
i a les Oficines de Turisme (vegeu guia de serveis a la pàgina 59)
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8. Miradors de la Garrotxa

Paisatges
6. La Garrotxa a la fresca

Ruta històrica
7. Ruta medieval

Ruta arquitectònica
5. Ermites romàniques 
    de la Vall de Bianya
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Ermites romàniques de la
Vall de Bianya
Una quinzena d’esglésies romàniques re-
partides per les valls, les omplen de bellesa. 
Escampades per tot el territori, són el millor 
testimoni de la vida en aquesta contrada.

La ruta de les 15 esglésies romàniques és també 
un recorregut per la història de la Vall de Bia-
nya. La visita a aquests exemples del patrimoni 
cultural i històric ens permetrà retrocedir a èpo-
ques passades i, al mateix temps, anar desco-
brint diferents racons de la vall.

La zona verda de la Canya és el punt de partida 
d’aquesta ruta que continua per les valls de Bia-
nya, Sant Ponç i la del Bac i acaba al punt d’ori-
gen. El recorregut, que s’aconsella fer en tres dies 
per la seva llargada, ens ofereix l’oportunitat de 
seguir la petja que la història ha deixat al municipi.

Has de saber
Moltes esglésies del municipi van quedar 
greument malmeses en el segle XV, per culpa 
dels terratrèmols. Els més forts es van produir 
el 15 de març de 1427 i el 2 de febrer de 1428.

Les boires s’escampen a la Vall de bianya després d’un ruixat

Santa Maria de Sacot

Sant Martí de Capsec

No t’ho perdis
–  Si decidiu fer la ruta a mitjan febrer, podreu afegir un nou 

atractiu a aquest itinerari. Es tracta de la Fira del Farro 
que se celebra en aquestes dates a la Vall  de Bianya, 
on podreu conèixer i degustar un dels ingredients més 
típics de la comarca.



Fitxa tècnica
Com fer la ruta: alguns trams a peu, altres en cotxe o en bicicleta

Com arribar: des d’Olot per la N-260

Durada: 3 dies (la ruta està dissenyada perquè puguis descobrir 
5 esglésies cada dia) 

Observacions: La ruta no està adaptada, encara que es pot 
arribar en bones condicions a totes les esglésies
Itinerari senyalitzat: no

Més informació: 
 www.valldebianya.cat 
 Mapa turístic de la Garrotxa

Itinerari apte per fer amb nens 
En part, itinerari apte per a persones amb discapacitat

Portalada de l’església de Sant Salvador de Bianya

Aquesta ruta ens portarà a descobrir la via romana 
del Capsacosta, una gran diversitat de masies i 
cases de pagès ben característiques de l’arquitec-
tura popular, i alguns edificis modernistes. Tot això 
es completa amb una natura exhuberant, amb 
boscos, prats, fonts... que es van descobrint quan 
s’ha iniciat una caminada pausada i tranquil·la.

És molt recomanable la visita al Centre d’Inter-
pretació del Paisatge de la Vall de Bianya, a Sant 
Salvador de Bianya. És el centre d’acollida i in-
formació del municipi, que ofereix serveis als vi-
sitants, espai expositiu, exposició de productes, 
una botiga, un audiovisual i un taller didàctic. A 
més, és el punt d’inici de visites guiades al nucli 
de Sant Salvador de Bianya, les esglésies romà-
niques de la Vall de Bianya i la via romana.

a Camprodon
C-38

a Ripoll

a Ripoll

Esglésies i ermites

Carreteres principals

Carreteres secundàries i
pistes forestals

Via romana del
Capsacosta

a Olot

a Besalú
A-26

Sant Joan les Fonts

Llocalou

La Canya

l’Hostalnou
de Bianya

Sant Pau 
de Seguries
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La Garrotxa a la fresca

30

La intensa calor de l’estiu convida a buscar zo-
nes fresques i ombrívoles. Espais que permeten 
descansar però, al mateix temps, conèixer nous 
atractius de la Garrotxa. Són zones accessibles 
per arribar-hi a peu, en cotxe o bicicleta durant 
les caloroses i llargues jornades d’estiu. Pràctica-
ment tots els municipis de la Garrotxa disposen 
d’àrees amb ombres, algunes amb zones de bany 
i totes amb un paisatge d’excepció. A continuació 
us proposem diferents escenaris d’aquesta Ga-
rrotxa a la fresca perquè pugueu triar.

Besalú
Al seu pas per Besalú, el riu Fluvià és un bon lloc 
per refrescar-se, tot i que no està considerat un 
espai de bany. Hi trobareu dues zones de píc-
nic: una, sota el pont (s’hi pot accedir des de 
l’aparcament), i l’altra al costat del riu (s’hi baixa des 
del Prat de Sant Pere, punt d’inici de l’anella verda).

Sant Joan les Fonts
Sant Joan les Fonts pren el seu nom de les nom-
broses fonts repartides pel terme municipal i, tot i 
que no hi ha zones aptes per al bany, l’aigua –jun-
tament amb la lava- són dos dels elements més 
característics del seu paisatge. És del tot recoma-
nable descobrir la ruta de les Fonts i Verlets, regada 
per l’aigua que brolla de les fonts de les Mulleres 
i de Fontfreda, i també el Molí Fondo, una antiga 
fàbrica de paper amb un salt d’aigua format per pe-
dra basàltica provinent dels volcans de Batet i de 
la Garrinada.
El municipi disposa de dues zones de pícnic, una 
al costat de l’àrea esportiva i l’altra al costat de la 
llar d’infants.

Olot
Els aiguamoixos de la Moixina i el Parc Nou són 
dos dels espais verds d’Olot on també podreu gau-
dir del paisatge i la tranquil·litat. Sota les branques 
dels arbres centenaris trobareu refugi a les llargues 
hores de calor que també podeu passar a les fonts 
de les Tries, les de Sant Roc o bé acostar-vos a 
l’àrea recreativa del Tossols Basil.

Alta Garrotxa
El paisatge de l’Alta Garrotxa és un dels atractius 
de la comarca. Les caminades per aquest espai 
d’interès natural ofereixen unes vistes magnífi-
ques que es poden combinar amb banys a les 
piscines municipals de Tortellà, Montagut o de 
Maià de Montcal.

El Parc de Can Santaló i la zona de la plaça, dar-
rera l’església, són dos dels espais més frescos de 
Tortellà. A l’estiu també us podeu dirigir a la font 
del Cosí, sota el pont romànic del riu Llierca.

Tortellà

Salt d’aigua del Molí Fondo, a Sant Joan les Fonts

No t’ho perdis
–  Refresca’t a les piscines municipals de Besalú, Castellfo-

llit de la Roca, Maià de Montcal, Montagut, Olot, les Pre-
ses, les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant 
Joan les Fonts, Tortellà i la Vall d’en Bas.

–  Cada darrer diumenge d’agost se celebra a Olot la 
tradicional Travessia Tossols-Basil, en què els partici-
pants baixen nedant un tram del riu Fluvià.

Com fer la ruta: en cotxe
Itinerari senyalitzat: no
Més informació:

Mapa turístic de la Garrotxa

Itinerari apte per fer amb nens

Olot

la Vall de Bianya

Sant Feliu de Pallarols
les Planes
d’Hostoles

Besalú

Tortellà

Alta Garrotxa

Santa Pau

Sant Joan 
les Fonts

Vall d’en
Bas
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Santa Pau
A Santa Pau trobareu les gorgues de salt d’aigua de Can Batlle. Amb un 
paisatge ben verd, formen part de l’itinerari 14 del Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa. La ruta, de dotze quilòmetres, surt de Santa Pau 
i, després de passar per aquests salts d’aigua, torna al poble pel santuari 
dels Arcs. Si es vol reduir l’itinerari, es pot sortir de la vila i passar pel veïnat 
de Sant Martí. S’arriba a les gorgues després de vuit quilòmetres.

Vall d’en Bas
A Sant Privat d’en Bas trobareu la zona dels pins. Una àrea de descans i 
picnic amb taules, barbacoes i servei de bar, amb accés per carretera. Teniu 
dues opcions a l’hora de deixar el cotxe: podeu estacionar al pàrquing de 
Sant Privat i fer els 500 metres que separen els pins d’aquest nucli de la Vall 
d’en Bas o bé aparcar al mateix espai dels pins. Heu de tenir en compte que 
en aquesta àrea trobareu un caminet que condueix a unes gorgues.

Les Preses
La piscina de les Preses és un dels espais més fre-
qüentats del municipi durant l’estiu. Les modernes 
instal·lacions ofereixen ombra i múltiples serveis així 
com una completa programació d’activitats: banya-
des nocturnes, cinema a la fresca, música en viu...
El Parc de Pedra Tosca és l’altre espai de Les Pre-
ses on ens podem endinsar. Laberint de camins, 
parets seques, artigues i cabanes, i amb un paisat-
ge que va canviant al llarg de l’any, el Parc permet 
oblidar-nos (ni que sigui per un moment) del dia a 
dia i concentrar-nos en una acurada intervenció 
que, entre moltes altres distincions, va merèixer el 
Premi Europeu de Paisatge Rosa Barba.

Sant Feliu de Pallerols
Ja a la Vall d’Hostoles, el riu Brugent, l’afluent del Ter, 
recorre Sant Feliu de Pallerols. En el seu terme muni-
cipal es compten una cinquantena de fonts. La del 
Vern, de Rocalba, de la Fàbrega... són alguns dels 
brolladors als que podreu arribar a peu, amb cotxe 
o bicicleta. Pel que fa a gorgues, destaca la d’en 
Duran i la de la Mola, on cal estacionar el vehicle a 
la Torra i després continuar a peu o amb BTT. També 
són remarcables les balmes de la Torra.

Les Planes d’Hostoles
A les Planes d’Hostoles, el riu Brugent forma múl-
tiples gorgues. Les més recomanables són la del 
Gorg de la Plana, que trobareu a l’entrada del po-
ble a la zona de la Plana, i la de Santa Margarida, 
situada a la sortida del poble al costat de la fàbrica 
Pirene. Les Planes també compta amb el Salt del 
Molí dels Murris, que localitzareu després de fer 
un quilòmetre des del trencant de Cogolls.

La capçalera del riu 
Brugent, a Sant Feliu 
de Pallerols

El riu Fluvià al seu pas per Castellfollit de la Roca
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Castells i monestirs concentraven bona part 
de l’activitat de l’Edat Mitjana. Tot i que sen-
se l’esplendor d’aquesta època, la Garrotxa 
manté vestigis d’aquest passat. D’exemples 
en trobem a Sant Joan les Fonts, Santa Pau 
i Besalú.      

Comencem la ruta medieval a Sant Joan les 
Fonts. Un dels primers punts que us proposem 
visitar és l’església de l’antic monestir benedictí. 
Visites: reserva prèvia al tel. 972 29 05 07
El temple, declarat monument nacional i que data 
del segle XII, consta de tres naus i d’una portalada 
protegida per un atri tardà. És notable la seva pica 
baptismal, romànica, amb relleus i la seva majestat, 
de la qual s’ha fet una reproducció mentre l’original 
es guarda al Museu Diocesà de Girona. 
 
També és de la mateixa època el pont medieval 
que uneix el nucli antic de Sant Joan amb l’església 
parroquial i la zona de Castanyer. Construït amb 
pedra volcànica, consta d’un arc gros i dos de 
laterals sobre el riu Fluvià. A pocs metres del 
pont, s’aixeca l’edifici romànic civil més antic de 
Catalunya. És el Castell de Juvinyà, una casa se-
nyorial fortificada que l’any 1972 va ser declarada 
Monument d’Interès Nacional. Després de la 
profunda remodelació a què va ser sotmesa, el 
castell és ara el Centre d’Interpretació del Territori 
de Sant Joan les Fonts. 

A Santa Pau, tota la vila vella requereix una aten-
ció especial. El recinte històric del municipi està 
presidit pel castell de la Baronia, que ja està do-
cumentat a mitjan segle XIII. De planta quadran-
gular, el palau està integrat per un pati central 
que ordena les dependències al seu voltant i que 
és fruït d’un procés constructiu que s’estén des 
de mitjan segle XIII fins al XV. A la vessant sud del 
castell es va edificar un espai més o menys trian-
gular que va donar lloc a la plaça Major, cone-
guda antigament com el firal dels Bous, ja que 
era el punt de trobada en dies de fira i  mercat. 
Aquest sector de Santa Pau, que ja estava pràc-
ticament consolidat a les primeres dècades del 
segle XIV, configura una de les places medievals 
millors conservades de Catalunya.
 
Besalú és la tercera parada d’aquesta ruta medie-
val. El conjunt històric és un dels més ben conser-
vats de Catalunya amb edificis religiosos i civils de 

Sant Joan
les Fonts Besalú

Santa Pau

El Castell de Juvinyà, a Sant Joan les Fonts

Fitxa tècnica
Com fer la ruta: en cotxe
Itinerari senyalitzat: no
Més informació: 
 Mapa turístic de la Garrotxa

Itinerari apte per fer amb nens
Itinerari adaptat per a persones amb discapacitat

Monestir de Sant Joan les Fonts
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gran interès, com l’església del monestir de Sant 
Pere. Fundada l’any 977 i consagrada el 1003, 
manté un finestral ben especial a la seva façana: 
dos lleons, símbol de la força i el poder de protec-
ció que oferia l’església, estan sobre un simi i un 
home nu, representació del mal i el paganisme. 

A la mateixa plaça de l’Església de Sant Pere hi 
trobareu la Casa Cornellà, considerat un dels edi-
ficis romànics-civils més ben conservats de Cata-
lunya.  L’Hospital de Sant Julià, que conserva una 
façana exterior del segle XII, l’església romànica 
de Sant Vicenç, amb algun element de transició 
al gòtic, l’edifici de la Cúria Reial i la Col·legiata 
de Santa Maria són altres exemples de l’enorme 
patrimoni de Besalú al qual dóna accés el Pont 

No t’ho perdis

Vell, fundat al segle XI i reconstruït al llarg del 
temps. De 105 metres de llarg i 30 d’alçada, el 
pont de Besalú és el símbol de la vila i l’entrada 
principal al nucli antic. 

No podeu marxar de Besalú sense visitar el miqvé 
i la sinagoga. Descobert l’any 1964, és el primer i 
únic edifici d’aquestes característiques trobat a Es-
panya i el tercer dels deu que existeixen actualment 
a tot Europa. Les excavacions arqueològiques que 
contínuament es fan a Besalú no fan més que am-
pliar la llarga llista de punts d’interès del municipi.

Conjunt medieval de Santa Pau Interior de l’església de Sant Pere a Besalú

Has de saber
–  Besalú Medieval: Primer cap de setmana de setembre. 

Un cap de setmana viatjant en el temps. El centre de la 
vila es transforma en l’antic comtat de Besalú oferint 
espectacle i record històric.

Besalú i Santa Pau són dos punts d’interès de la 
ruta Pirineu Comtal, una ruta per viatjar al naixe-
ment de Catalunya promoguda per la Direcció Ge-
neral de Turisme de la Generalitat de Catalunya.

Església de Sant Pere de Besalú

http://www.catalunya.com/pirineu- comtal- rutes- del- naixement- de- catalunya- 24- 1- 113
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Miradors de la Garrotxa
Una altra manera de descobrir la Garrotxa és 
observar-la a vista d’ocell. La Mare de Déu del 
Mont, a l’Alta Garrotxa; el santuari de la Salut de 
Sant Feliu de Pallerols; el volcà del Montsacopa 
d’Olot; l’àrea recreativa de Xenacs,a les Preses; la 
cinglera de Castellfollit de la Roca i Santa Maria de 
Finestres, a Santa Pau, són alguns dels miradors 
naturals que ens permeten gaudir d’una visió 
privilegiada de la comarca. 

L’àrea recreativa de les Preses és una de les 
balconades privilegiades al Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa. Els 905 metres d’alçada 
sobre el nivell del mar converteixen Xenacs en 
l’atalaia perfecta per contemplar la plana de les 
Preses i la Vall d’en Bas, l’Alta Garrotxa, els cims 
més orientals dels Pirineus i, si les condicions 
meteorològiques ho permeten, fins i tot s’albira el 
cap de Creus i el golf de Roses. Els dilluns, pista 
d’accés tancada. 

Altres panoràmiques de la Garrotxa que de 
ben segur voldreu fotografiar les trobareu a 
Castellfollit de la Roca. L’església i les cases 
situades sobre la cinglera basàltica configuren 
un perfil espectacular, diferent i singular del 
municipi, el segon més petit en extensió de tot 
Catalunya. 

A la Garrotxa tenim altres terrasses naturals. Per 
exemple, el volcà del Montsacopa que, situat al 
centre d’Olot, ens permet veure diferents visions 
de la ciutat i el paisatge que l’envolta. També el 
santuari de la Salut i Sant Jordi, ambdós a Sant 

Feliu de Pallerols; Santa Maria de Finestres, 
el punt més alt de la serra del mateix nom, al 
terme municipal de Santa Pau; Sant Miquel de 
Castelló i Fontanills a la Vall d’en Bas a més de 
la Mare de Déu del Mont, a l’Alta Garrotxa. 
També a l’Alta Garrotxa, un recorregut per la pista 
que porta a Beget també permet gaudir d’unes 
panoràmiques excel·lents sobre una part de la 
Garrotxa. El Guilar, a Argelaguer, és un altre bon
mirador de la Garrotxa.

1

2

3

5

A l’esquerra, El volcà 
del Montsacopa, un 
mirador a la ciutat  
d’Olot. A la dreta, 
Argelaguer des del 
Guilar.

Olot i la Vall del Corb
des de l’Àrea recreativa de Xenacs
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Vista de la cinglera basàltica de Castellfollit de la Roca
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Mercats
Dilluns: Olot
Dimarts: Besalú i Sant Joan les Fonts
Divendres: les Planes d’Hostoles i Sant Esteve d’en Bas
Dissabte: Castellfollit de la Roca, Sant Jaume de Llierca, 
la Canya i Sant Feliu de Pallerols
Diumenge: Tortellà, Can Blanc (Santa Pau), Les Preses
De dilluns a dissabte: Mercat setmanal i mercat del rengle (Olot)

Setembre
LES PLANES D’HOSTOLES
  · Fira del Bastó, la fusta i productes de la terra
    Mostra i venda d’articles artesanals fets de fusta.
OLOT
  · Mercat d’artesania

Octubre
OLOT
  · Fira de la Tardor-Sant Lluc
     Fira del Dibuix, Fira Ramadera, Mercat d’Artesania i Mercat 
    extraordinari de roba.
SANT JOAN LES FONTS
  · Fira Internacional de Bruixeria de Sant Joan les Fonts
     Per descobrir un món de màgia i misteri mitjançant 

diferents activitats per a tots els públics.
BESALÚ
  · Liberisliber. Fira anual dels llibres desconeguts, on es té 
     l’oportunitat de descobrir un munt d’autors, històries i 
     llibres artístics.

Festes populars i festivals
Setembre
OLOT
  · Festes del Tura i Ball de l’àliga de Sant Ferriol
    Una de les festes majors més importants de Catalunya.
    Festa d’Interès Nacional.
LA VALL D’EN BAS
  · Festa Major de Sant Esteve d’en Bas
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA
  · Festa Major de Castellfollit de la Roca
LA VALL DE BIANYA
  · Aplec de Sant Miquel del Mont
BESALÚ
  · Besalú Medieval
     Besalú torna mil anys enrere i es transforma en l’antic 
    comtat de Besalú oferint espectacles i record històric.
LES PLANES D’HOSTOLES
  · Festa de la Santa Espina

Octubre
LES PRESES
  · Gala de les Preses (Festa Major)
BESALÚ
  · Besalú Màgica
   Un cap de setmana dedicat a la màgia.

Fires

Visites guiades i mostres
Novembre
OLOT
 · Mostra Gastronòmica de la Garrotxa

Altres activitats
Setembre
OLOT
  · Mirant al cel. Activitats a l’aire lliure
  · Cursa Popular d’Orientació Olot
  · Volta pels Volcans d’Olot

Octubre i novembre
BESALÚ
  · Cursa de Muntanya de Besalú
OLOT
  · Cursa Ciutat d’Olot
LA VALL D’EN BAS
  ·  Jornades gastronòmiques de la patata móra
  · Puigsacalm Extrem i Cursa del Puigsacalm

VALL EN BIANYA
  · Caminada per la Via Romana del Capsacosta

Novembre
OLOT
  · Lluèrnia
LES PLANES D’HOSTOLES
  · Cursa Aplec de Sant Martí
  · Cursa Sant Silvestre de Muntanya
LA VALL D’EN BAS
  · Trail del Camí Ral
SANT FERRIOL
  · Pujada a Sant Ferriol

Agenda d’activitats de tardor
Més informació dels actes de l’agenda i de totes les visites guiades a www.turismegarrotxa.com 
i a les Oficines de Turisme (vegeu guia de serveis a la pàgina 59)

Novembre
OLOT
  · Orígens. Fira agroalimentària de productes de qualitat.
MIERES

  · Fira de l’Intercanvi
    Intercanvi de tot tipus d’objectes.
BESALÚ
  · Fira de la ratafia
     Degustació i venda de ratafia i altres productes 

naturals i artesanals.
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Ruta temàtica
12. Camí dels remences

Senderisme
13. La via romana del Capsacosta

Ruta temàtica
10. Besalú, vila jueva

Senderisme
11. Els volcans d’Olot

Senderisme
9. Resseguint les colades de lava
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Novembre
OLOT
 · Mostra Gastronòmica de la Garrotxa

Altres activitats
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No t’ho perdis
-  A Castellfollit de la Roca: recorregut pels sinuosos car

rers del barri vell i visita al mirador Josep Pla i l’església 
Vellamuseu. L’últim diumenge de setembre té lloc la tro
bada gegantera.

-  A Sant Joan les Fonts: no deixeu de visitar el monestir 
romànic i l’Estada Juvinyà. Per la revetlla de Sant Joan 
es representa la Nit de les Dones d’Aigua, un espectacle 
únic de dansa i teatre de cada 23 de juny.

Un altre dels atractius que trobareu a la Gar-
rotxa són les colades de lava. Emeses per 
diferents volcans i refredades amb l’erosió 
dels rius, han configurat espectaculars cin-
gleres com la de Castellfollit de la Roca, o 
les del Molí Fondo, el Boscarró i Fontfreda, a 
Sant Joan les Fonts. Amb aquests dos reco-
rreguts podreu contemplar el paisatge de les 
valls, el bosc de ribera i interessants mostres 
d’arquitectura industrial vora del riu.

Resseguint les colades de lava

Castellfollit 
de la Roca

Sant Joan
les Fonts 1

2

Les cingleres es van formar per la superpo-
sició de diverses colades de lava. La lava, en 
solidificar, dóna lloc a una roca de gran dure-
sa, el basalt. En el procés de refredament, la 
lava es contrau, s’esquerda i pren formes de 
prisma i de llosa.

Has de saber

Salt d’aigua al Molí Fondo, a Sant Joan les Fonts

Detall de les columnes de basalt de Sant Joan les Fonts

Parc Natural de la Zona Volcànica
de la Garrotxa
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1 Castellfollit de la Roca
Un dels itineraris de les colades de lava ens porta 
fins a Castellfollit de la Roca, on el barri vell està 
situat damunt una cinglera basàltica, formada per 
dues colades de lava superposades. El nostre reco-
rregut s’inicia a la plaça de Catalunya i s’endinsa pels 
carrers de la part vella del poble. Una part d’aquesta 
ruta coincideix amb l’antiga via romana Annia. Des 
de la passera sobre el Fluvià es pot contemplar 
l’espectacular cinglera amb el poble al damunt.

Castellfollit de la Roca, al damunt de la cinglera basàltica

El Fluvià al seu pas per Sant Joan les Fonts

Itinerari de Sant Joan les Fonts: 
Cota màxima: 362 m Cota mínima: 323 m
Distància: 4,70 km aprox.

Itinerari Castellfollit:
Cota màxima: 302 m Cota mínima: 235 m
Distància: 1,85 km aprox.

Itinerari per fer a peu

Com fer la ruta: Les rutes per veure les colades de lava són per recórrer 
a peu, i estan senyalitzades amb les marques del Parc Natural de la 
Zona Volcànica de la Garrotxa. Si fem la ruta de les tres colades de lava 
podem enllaçar amb la ruta de les Fonts i Verlets i seguir antics camins 
de pas recuperats. La Ruta de les Fonts i Verlets també és per recórrer a 
peu, encara que la majoria de camins es poden fer en bicicleta.

Com arribar: A l’entrada de cada poble hi ha aparcaments habilitats. 
Des de la C-66 o l’A-26 qualsevol de les sortides a Besalú

Durada: 45 minuts l’itinerari 13 de Castellfolit de la Roca

1h 35 minuts l’itinerari 16 de Sant Joan les Fonts 

Accessibilitat: Les rutes per veure les colades de lava no estan adap-
tades per a cadires de rodes ni cotxes infantils, però la majoria de ca-
mins de la Ruta de les Fonts i Verlets sí que són accessibles.

Observacions: A l’itinerari de Sant Joan les Fonts el ferm és irregular 
i, per tant, cal portar calçat adequat. La ruta per Castellfollit de la Roca 
és sobre un paviment més regular. Tots dos recorreguts són planers 
excepte: La pujada del riu a dalt del poble (55 m), de l’itinerari de Cas-
tellfollit de la Roca. La baixada al Molí Fondo (25 m), de la ruta de Sant 
Joan les Fonts

Itinerari senyalitzat: sí. Itineraris pedestres núm. 13 i 16 del Parc Natural

Més informació:
 Fulletó itinerari pedestre núm. 13 i 16 del Parc Natural
 Mapa turístic de la Garrotxa

Fitxa tècnica

El segon itinerari surt de la Oficina de Turisme de 
Sant Joan les Fonts en direcció al Molí Fondo – 
Boscarró, espai on fa 700.000 anys es va dipositar 
un riu de lava que va transformar totalment l’entorn 
fluvial en aquest sector. Ara fa uns 150.000 anys una 
segona colada de lava arribava al mateix lloc, dipo-
sitant-se sobre l’anterior. La tercera colada, i també 
la més recent, va arribar al mateix indret ara fa uns 
130.000 anys. El conjunt de les tres colades de lava 
dóna lloc a un aflorament d’interès geològic de 5 
hectàrees d’extensió.

A la segona de les tres colades és on s’ha identi-
ficat un túnel de lava que la colada va crear men-
tre fluïa per aquesta zona. La pressió de la gran 
quantitat de lava que hi va circular va provocar 
una deformació o blister al sostre dels túnels, 
generant petits túmuls a la colada. L’erosió del 
riu Fluvià al Molí Fondo ha deixat al descobert 
aquestes formacions úniques a la zona volcànica 
de la Garrotxa i a l’Europa continental.

2 Sant Joan les Fonts
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Besalú, vila jueva
Cada racó de Besalú traspua història. Cada 
carrer, plaça i edifici ens descobreix nous de-
talls del patrimoni i la població que ha viscut al 
llarg dels anys al nucli antic, com, per exemple, 
la important comunitat jueva, que es va establir 
a Besalú des de finals del segle IX fins al segle 
XV. Va deixar-hi un valuós llegat històric i patri-
monial, del qual podem gaudir tot fent la ruta 
pel que va ser el call jueu de Besalú,  un espai 
que avui dia encara guarda els secrets d’anti-
gues històries de la comunitat jueva medieval 
que hi va residir.

No t’ho perdis

Has de saber
Besalú és l’escenari de “El pont dels jueus”, 
l’obra de Martí Gironell que s’ha convertit 
en un dels llibres més venuts d’aquests 
últims anys a Catalunya. La novel·la, que 
recrea la construcció del pont de Besalú, 

ha inspirat algunes de les visites guiades 
que ofereix el municipi. A més de Besalú, 
altres espais de la Garrotxa també han ser-
vit d’inspiració literària, com l’Alta Garrotxa 
(vegeu pàg.  18).

-  Besalú, ciutat jueva: cap de setmana dedicat al món jueu 
(primer cap de setmana de març)

-  Aquesta nit, Besalú: visites nocturnes novel·lades 
(dimecres de juliol i agost)

- Jornada europea de cultura jueva

- Besalú Medieval (primer cap de setmana de setembre)

-  També pots participar de les visites guiades del Miqvé: des 
de l’Oficina de Turisme de Besalú, a les 12h, a les 13.30h, 
a les 16.30h i a les 18h. Reserva prèvia imprescindible al 
972 59 12 40

-  La gastronomia tradicional de Besalú als restaurants de 
Besalú Gastronòmica.

Una imatge de l’entorn del miqvé

El miqvé, un recinte únic a la Península Ibèrica

Besalú
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El punt de partida d’aquesta ruta és la plaça de  la 
Llibertat en direcció, primer al carrer Comte de Ta-
llaferro, i després al de Rocafort. Quan entrem a 
aquest últim carrer, podem imaginar les converses 
que podien tenir, per exemple, dos dels metges 
jueus més il·lustres de Besalú: Abraham des Castlar 
i Bendit des Logar. 

Tot baixant des del carrer Rocafort al del Pont Vell, 
descobrim a mà dreta, una mezuzà (símbol que 
identifica una casa jueva) al portal situat just davant 
de la baixada del miqvé.

Podem continuar la nostra ruta passejant pel carrer 
del Pont Vell, sense deixar de banda la via que ens 
condueix cap al que fou el centre religiós del call, on 
trobem les restes de la sinagoga, el miqvé o banys 
jueus de purificació i restes arqueològiques del que 
va ser el call del segle XIII. 

Si baixem cap al riu i girem a la dreta podrem pas-
sejar per l’antiga muralla medieval i arribarem a 
l’Espai Cultural de la Cúria Reial on, a part de po-
der gaudir d’un audiovisual sobre la història de Be-
salú, podrem pujar a la Sala Gòtica de l’edifici, que 
havia estat la casa d’una família jueva molt impor-
tant, els Astruc, que vivien fora del call jueu. També 
hi podrem veure un audiovisual sobre la recons-
trucció virtual de la sinagoga medieval. Cal dirigir-
se a l’oficina central de turisme. Carrer del Pont, 1.

1

2

3

4

Fitxa tècnica
Com fer la ruta: a peu
Durada: 2-3 h
Dificultat: baixa
Punt de sortida: Plaça Llibertat
Itinerari senyalitzat: no
Més informació:
 Fulletó turístic de Besalú
 Mapa turístic de la Garrotxa

Itinerari apte per fer amb nens
En part, itinerari apte per a per a persones amb discapacitat

El pont medieval de Besalú il·luminat

El call de Besalú



11

Se
n

de
ri

sm
e

42

Els volcans d’Olot
Redescobrir la natura enmig de la ciutat. 
El teixit urbà d’Olot s’articula al voltant d’un 
dels seus volcans més insignes: el Montsaco-
pa. El també conegut com a volcà de Sant 
Francesc ens recorda que ens trobem en terra 
volcànica i en una comarca on el paisatge ens 
anirà sorprenent a cada pas. El Montsacopa 
és també un dels miradors per excel·lència 
d’Olot. A pocs minuts del centre, gaudirem de 
vistes impressionants sobre la ciutat, que té al 
Parc Nou un altre dels punts de visita obliga-
da: el Museu dels Volcans.  

Una vegada descobert el centre d’Olot –després 
de recórrer els carrers i places del nucli antic– és 
moment d’enfilar-nos a un dels elements més 
singulars de la ciutat: el volcà del Montsacopa. 
També conegut com Sant Francesc, l’identificareu 
per la seva església, les torres de vigia i el seu 
perfil que sobresurt del nucli antic d’Olot. Només 
podreu accedir-hi a peu, però l’ascens val la pena 
per contemplar el volcà urbà per excel·lència 
que és, alhora, un excel·lent mirador de la ciu-
tat. Donant una volta al con volcànic, observa-
reu diferents panoràmiques dels barris d’Olot i 
altres punts d’especial interès, com el volcà de 
la Garrinada, les muntanyes d’Aiguanegra i els 
pics del Bassegoda o la Mare de Déu del Mont. 
En el vostre recorregut pel Montsacopa trobareu 
l’ermita de Sant Francesc, construïda en acabar 
la guerra de la independència sobre un antic re-
cinte militar, i les torres de defensa, que van ser 
aixecades en època carlina. 
 

Olot

No t’ho perdis

1

El cràter del volcà del Montsacopa amb 
l’església de Sant Francesc 

Parc Nou

-  El comerç de la ciutat, degustar l’excel·lent gastronomia 
de la comarca i els aiguamolls de la Moixina.
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Si la visita al Montsacopa us ha despertat la cu-
riositat pels volcans us proposem que us acosteu 
fins al Parc Nou. A la planta baixa de la Torre 
Castanys, hi trobareu el Museu dels Volcans que 
us aproparà als fenòmens volcànics, als terratrè-
mols i als ecosistemes de la Garrotxa. Però els 
mateixos jardins del Parc Nou són també motiu de 
visita. Les gairebé quatre hectàrees de zona verda 
amb elements de jardineria anglesa, uns boscos 
d’excepció amb exemplars autòctons i un jardí 
de plantes medicinals fan del Parc Nou un espai 
d’esbarjo i, al mateix temps, de descans. 

Si encara us queden ganes per descobrir nous 
indrets d’Olot us podeu traslladar al volcà de 
Montolivet i a les fonts de Sant Roc, gaudint 
d’una excursió fresca pel Fluvià.

2

3

El centre d’Olot, a un pas del volcà Montsacopa

Imatge de les Festes del Tura

Com fer la ruta: a peu o amb bicicleta (excepte el tram del volcà Montolivet fins les 
Fonts de Sant Roc)
Durada: 4 hores si feu tot el recorregut (volcà Montsacopa, Parc Nou, volcà de Montolivet 
i les fonts de Sant Roc).
1 h i 15 minuts si només visiteu el volcà Montsacopa
3 hores des del Museu dels Volcans, Jardí Botànic, nucli antic d’Olot, volcà Montsacopa 
i tornar al Parc Nou. 
Punt de sortida: volcà Montsacopa / Parc Nou
Com arribar-hi: Seguint la senyalització urbana a l’aparcament del Parc Nou o bé a 
l’aparcament del cementiri, on haurem de deixar el cotxe per pujar al volcà Montsacopa
Observacions: L’accés amb vehicles motoritzats al cràter del Montsacopa resta prohibit, 
excepte els vehicles amb autorització prèvia del Parc Natural. El recorregut és planer ex-
cepte les pujades als volcans Montsacopa (40 metres) i Montolivet (50 metres).
Itinerari senyalitzat: sí, en part. Ruta 2. Volcans d’Olot. Volcà del Montsacopa i de Montolivet.
Si encara us queden ganes per descobrir nous indrets d’Olot us proposem fins a 4 rutes senya-
litzades amb punt de sortida i arribada al centre d’Olot:

· Ruta 1: Volcà de les Bisaroques
· Ruta 2: Volcà del Montsacopa i de Montolivet
· Ruta 3: Camins de pedra tosca
· Ruta 4: Volcà de Cabrioler i del Racó

Més informació:
 Plànol turístic d’Olot

Itinerari apte per fer amb nens 
En part, itinerari apte per a persones amb discapacitat

Fitxa tècnica
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El camí dels remences 
Les revoltes remences van ocupar durant el 
segle XV part de la Garrotxa. L’alçament dels 
pagesos contra els senyors per abolir els mals 
usos ha deixat petja a la comarca on s’aixeca 
la que, segons Vicenç Vives, és “la més insig-
ne fortalesa de la defensa remença de mun-
tanya”. El castell d’Hostoles és el monument 
principal i de referència de la revolta que va 
encapçalar Francesc de Verntallat, nascut a la 
vila del Mallol. Les valls d’en Bas i d’Hostoles, 
a més de Santa Pau, són els llocs que us pro-
posem visitar en aquest camí dels remences 
cap a l’alliberament.

La Vall d’en Bas és l’inici de la ruta pel llegat re-
mença de la Garrotxa. En concret, la vila del Ma-
llol que antigament fou residència dels vescomtes 
d’en Bas. Assentat sobre el més vistós dels pujols 
de la vall, el Mallol conserva la casa del Veguer, la 
presó o casa del Notari i la masia on va néixer el 
cabdill remença Francesc de Verntallat. Una placa 
rememora el naixement i estada de Verntallat al 
Mallol, al qual també té s’ha dedicat el monument 
que dóna entrada als Hostalets. 

No t’ho perdis

Has de saber

L’ermita de Sant Quintí, 
a la Vall d’en Bas

-  La presó del Mallol –l’Oficina de Turisme de la Vall d’en 
Bas hi organitza visites guiades–, el castell de Colltort, 
la Cellera i la Segrera de Sant Feliu de Pallerols, i tot el 
nucli antic del poble, així com el monument a Francesc 
de Verntallat, situat on va residir els darrers anys de la 
seva vida, just davant el Molí de la Conqueta.

-  La gastronomia tradicional de la Garrotxa als restaurants 
de Cuina Remença.

- Una passejada per la tranquil·la població de Mieres, que el 
setembre del 1484 va ser escenari d’una revolta originada 
perquè les autoritats van intentar embargar els béns dels 
remences que es negaven a pagar als seus senyors.

Gràcies a la Sentència arbitral de Guadalu-
pe, signada per Ferran el catòlic, els pagesos 
catalans van posseir, en ple segle XV, una lli-
bertat personal que a la resta de la Península 
Ibèrica i d’Europa, en molts casos, no acon-
seguirien fins molts segles després.

Detall del nucli del Mallol,
a la Vall d’en Bas

La Vall d’en Bas

Sant Feliu de Pallerols
Les Planes
d’Hostoles
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A Sant Feliu de Pallerols, la parada següent de 
la nostra ruta, també existeix un record al cabdill 
remença. Us heu de dirigir al nucli antic (l’antiga 
sagrera) on trobareu la casa on va morir Francesc 
de Verntallat. D’aquest conjunt arquitectònic tam-
bé podeu visitar el molí de la Conqueta, on tre-
ballaven sense descans els pagesos remences 
que van decidir revoltar-se contra els imposicions 
abusives dels senyors feudals. Dins el terme mu-
nicipal de Sant Feliu de Pallerols s’alça el Castell 
d’Hostoles, la principal fortificació de la vall i un 
dels principals focus del feudalisme. Francesc de 
Vernallat va convertir el castell –avui en runes– en 
el quarter general durant la primera revolta dels pa-
gesos i, de fet, continuà a mans dels remences fins 
després de la Sentència arbitral de Guadalupe. De 
l’efervescència d’aquest passat, en queden les res-
tes de la muralla, part de la torre mestra cilíndrica i 
la cisterna d’aquest símbol de la història de la vall i 
de Catalunya, que ja està documentat l’any 1020. 

El castell d’Hostoles amb el de Puig-alder i Coll-
tort formaven la línia divisòria entre els comtats de 
Besalú i Girona. Situat al terme municipal de les 
Planes d’Hostoles, el castell de Puig-alder apareix 
l’any 1020 en el testament de Bernat Tallaferro i el 
1184 ja tenia una església dedicada a Sant Salva-
dor. L’ermita, recuperada fa pocs anys, disposa 
d’un petit refugi de muntanya i unes panoràmiques 
esplèndides sobre la vall del Vallac o dels Bastons. 

També gaudireu d’una visió privilegiada si us 
acosteu a les ruïnes del castell de Colltort. Do-
cumentat des de l’any 1017 i actualment en estat 
ruïnós, ens indicarà el camí cap a Santa Pau, un 
altre dels municipis de la Garrotxa on també van 
deixar petja les revoltes remences.  

Fitxa tècnica
Ruta: el Mallol - Santa Pau 
Cota màxima: 907 m Cota mínima: 463 m
Desnivell acumulat de pujada: 565 m
Desnivell acumulat de baixada: 562 m

Distància: 32,14 km aprox. 

Com fer la ruta: amb cotxe, a peu i en part en bicicleta

Com arribar: Les carreteres C-63 i C-152 són les principals 
vies que donen accés a aquesta ruta. 

Durada: un dia

Punt de sortida: el Mallol

Itinerari senyalitzat: no

Més informació: 
 Mapa d’Itinerànnia 1:50.000 editorial Alpina 
 Fulletó turístic de la Vall d’en Bas i de la vall d’Hostoles 
 Mapa turístic de la Garrotxa

El nucli d’El Mallol

El castell d’Hostoles

Camí dels Remences

49
0 

m

 0 5 10 15 20 25 30

62
9 

m

76
6 

m

Km

L’ermita de Sant Quintí, 
a la Vall d’en Bas
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Un tram de la via romana

La Vall de
Bianya

No t’ho perdis Has de saber

Fitxa tècnica
Cota màxima: 993 m Cota mínima: 419 m
Desnivell acumulat de pujada: 582 m
Desnivell acumulat de baixada: 94 m
Distància: 7,6 km aprox.

Com fer la ruta: a peu (a la via romana està prohibit anar amb bicicleta)

Durada: 3 - 4 hores (Cal tenir en compte que estem parlant de sortir de la 
Vall de Bianya, a la Garrotxa, i arribar a Sant Pau de Seguries, al Ripollès. 
Per tant, hauríem de deixar un cotxe a la sortida i un a l’arribada. Si el 
que volem fer és sortir i arribar allà mateix, necessitarem unes 6 hores

Punt de sortida: pas del Traginers, a la Vall de Bianya

Com arribar-hi: El pas dels Traginers, inici de la ruta, es troba just al 
costat de la carretera N-260, a uns 8 quilòmetres d’Olot, a pocs metres 
de la casa de colònies Mas Coromina

Itinerari senyalitzat: sí. Senyalització interpretativa i Itinerànnia.

Més informació: 
 Mapa d’Itinerànnia 1:50.000 editorial Alpina 
 Mapa turístic de la Garrotxa

La via romana del Capsacosta
Una altra manera d’apropar-nos a la Vall de Bia-
nya és fent camí per la via romana del Capsacos-
ta. Transitada des de temps remots fins pràcti-
cament als nostres dies, en els darrers anys ha 
estat un camí ramader però, anteriorment, era 
l’única via de pas existent cap a la vall de Cam-
prodon des de la vall de Bianya. Els romans van 
construir aquest camí com a brancal secundari a 
la Via Augusta, el gran eix de comunicació que 
portava a Roma tot creuant els Pirineus. 

L’únic tram de la via del Capsacosta que es conser-
va transcorre des de Sant Pau de Segúries (al Ri-
pollès) fins al pas dels Traginers a la Vall de Bianya 
(a la Garrotxa) i té una longitud de 8 quilòmetres. 
Al llarg del seu recorregut es poden contemplar els 
trams empedrats de la via amb els elements direc-
tament relacionats amb la seva construcció, com 
els desguassos d’aigua, la pedrera, els ponts, els 
reservoris d’aigua o els hostals... 

Aquesta és doncs una passejada a través de 
2000 anys d’història per un camí que té molts en-
cants amagats per descobrir!

Vista des de la via romana
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-  El Centre d’Interpretació del Paisatge de la Vall de Bianya. 
Situat a Sant Salvador de Bianya, és el millor punt d’inici 
per gaudir d’aquesta ruta.

La via romana del Capsacosta, també anomena-
da Via Ànnia, dóna nom a la Vall de Bianya, el 
municipi per on transcorre en la seva major part.

Via romana
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Festes populars i festivals 

Gener
SANTA PAU
  · Fira del Fesol
  Degustacions de plats elaborats amb fesols de Santa Pau.

 · Jornades Gastronòmiques del fesol de Santa Pau, 
del Farro i del Fajol

Febrer
OLOT
  · Olot X2

OLOT - BATET DE LA SERRA
  ·  Fira del Fajol 

Oferta de productes autòctons elaborats amb fajol i 
mostra d’artesania. Demostració de l’art del batre i 
ventar el fajol.

VALL DE BIANYA
  ·  Fira del Farro 

Oferta de productes artesans i degustació de farro. 
Exposicions i sopar popular amb el Farro com a 
protagonista. Demostració de molins fariners i 
l’esperit agrícola.

 · Jornades Gastronòmiques del fesol de Santa Pau, 
del Farro i del Fajol

Desembre
LA VALL D’EN BAS
  ·  Fira de Sant Nicolau

Fira remença i etnològica amb activitats, mostra 
d’oficis i fira d’artesania i gastronomia.

SANT FELIU DE PALLEROLS
  ·  Fira de Santa Llúcia 

Mercat de productes tradicionals i artesans i expo-
sició de bestiar. 

Visites guiades i mostres

Desembre i gener
OLOT

  ·  Mostra de Pessebres 

Exposicions de pessebres a diversos indrets de la 
ciutat i mercat d’objectes i productes nadalencs.

Altres activitats
Desembre
  ·  Pessebres vivents, representacions d’Els Pastorets 

i quines a diversos municipis de la Garrotxa.

  ·  Missa del Gall i xocolatades a diverses esglésies de 
la Garrotxa, com al Monestir romànic de Sant Joan 
les Fonts (monument declarat d’interès nacional) o a 
Riudaura, una de les més tradicionals de Catalunya.

OLOT

  · Marxa Nadalenca

CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

  · Activitats de Nadal

Fires

Febrer
OLOT

  · Carnaval d’Olot

Desembre
LES PRESES

  · Festes de Nadal

Mercats
Dilluns: Olot
Dimarts: Besalú i Sant Joan les Fonts
Divendres: les Planes d’Hostoles i Sant Esteve d’en Bas
Dissabte: Castellfollit de la Roca, Sant Jaume de Llierca, la Canya   
                 i Sant Feliu de Pallerols
Diumenge: Tortellà, Can Blanc (Santa Pau), Les Preses
De dilluns a dissabte: Mercat setmanal i mercat del rengle (Olot)

Agenda d’activitats d’hivern
Més informació dels actes de l’agenda i de totes les visites guiades a www.turismegarrotxa.com 
i a les Oficines de Turisme (vegeu guia de serveis a la pàgina 59)
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Ruta arquitectònica
17.  Ermites romàniques de 

Maià de Montcal i Beuda

Paisatges
15. Pobles amb encant

Ruta arquitectònica
16. La Garrotxa modernista

Senderisme
14.  El cor del Parc Natural de la   

Zona Volcànica de la Garrotxa
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El cor del Parc Natural de la 
Zona Volcànica de la Garrotxa

A través d’aquesta ruta descobrirem d’una 
manera diferent tres dels llocs més visitats 
del Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa.
Sortint de l’Àrea de Santa Margarida en direcció 
nord, el camí travessa la carretera GI-524 i coin-
cideix amb l’itinerari 15 (grederes del Croscat) 
fins al trencant de can Passavent.

El volcà del Croscat
El Croscat és un volcà de tipus estrombolià i el seu 
con és el més gran de la península Ibèrica, amb 
160 m d’alçada. Durant anys va patir extraccions 
de materials volcànics al seu flanc, que han deixat 
un tall impressionant (grederes), que es pot visitar 
seguint l’itinerari 15. És una zona molt fràgil, on és 
prohibit sortir dels camins senyalitzats. A la falda 
del volcà hi ha situat el centre d’informació de Can 
Passavent, amb una exposició sobre la restaura-
ció del volcà. Després de vorejar l’antic abocador, 
avui segellat, al flanc nord del volcà, el camí baixa 
suaument fins a l’aparcament de can Serra.

A l’Àrea de can Serra es creua el pas subterrani 
i es baixen unes escales que donen accés a la 
Fageda d’en Jordà. Just abans, a mà dreta, hi ha 
el monòlit en memòria del poeta Joan Maragall.

La Fageda d’en Jordà
La famosa Fageda d’en Jordà és un bosc de faigs 
excepcional perquè creix en un terreny planer, en 
baixa altitud (550 m). De fet, s’assenta damunt la 
colada de lava que va emetre el volcà del Cros-
cat, la qual ofereix un relleu accidentat, amb 
abundoses prominències molt característiques, 
que poden assolir més de 20 m d’alçària i que 
reben el nom de tossols.
Sortint de la Fageda, el camí s’enfila cap al coll 
de can Batlle i Sant Miquel Sacot, església de 
planta romànica del segle XI. D’allà baixa al pla 
de Sacot i pel collet de Bassols se situa al flanc 
sud-oest del volcà de Santa Margarida.

Olot
Santa Pau1

2

Interior de les grederes del Volcà del Croscat

Grederes del volcà del Croscat
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El volcà de Santa Margarida
Es tracta d’un volcà de freatomagmàtic, l’explosió 
del qual va obrir un ample cràter circular, dins del 
qual hi ha l’ermita romànica que dóna nom al vol-
cà. Tret del cràter, que és avui un prat, la resta del 
volcà està recobert de boscos, alzinars al solell i 
caducifolis mixtos a l’obaga. L’itinerari baixa ara 
fins l’Àrea de Santa Margarida, tram on enllaça 
amb l’itinerari 3 (Olot-Can Xel-Santa Pau).
Per gaudir de la visita i percebre la veritable es-
sència d’aquesta ruta recomanem fer la visita a la 
primavera, a l’estiu o a l’hivern, ja que a la tardor 
és una zona molt concorreguda.

Has de saber
La visita de grups al volcà del Croscat requereix 
que disposin de reserva prèvia (tel. 972 19 50 94) 
i que vagin acompanyats d’un guia acreditat 
pel Parc Natural o que disposin d’acreditació, 
que es pot sol·licitar al telèfon 972 26 81 12. 
Altres punts d’interès de l’itinerari: Sant Miquel 
Sacot, església romànica del s. XI. La font de 
Collelldamunt (no potable), a l’Àrea de Santa 
Margarida, és l’única que hi ha a tot l’itinerari.

No t’ho perdis
Els altres itineraris del Parc Natural als que es pot accedir 
des d’aquesta ruta, com el número 3 (Olot-Can Xel-Santa 
Pau), el 5 (Can Xel-Colltort) i la xarxa de senders Itineràn-
nia, que permeten descobrir molts més indrets d’interès, 
no només del Parc Natural sinó de tota la Garrotxa.
El Bosc de Tosca, de gran valor ecològic, i en concret el 
Parc de Pedra Tosca de les Preses, un espai rural de carac-
terístiques úniques format a partir de la colada de lava del 
volcà Croscat, on es poden observar unes parets de pedra 
seca extraordinàries.
La gastronomia tradicional de la Garrotxa als restaurants 
del col·lectiu Cuina Volcànica.

3

Fitxa tècnica

La Fageda d’en Jordà 
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Cota màxima: 744 m Cota mínima: 568 m
Desnivell acumulat de pujada: 199 m
Desnivell acumulat de baixada: 190 m
Distància: 11 km aprox.

Com fer la ruta: a peu. Les bicicletes de muntanya i 
l’equitació no es permeten en aquest itinerari

Com arribar: En cotxe, seguint la carretera GI-524 
d’Olot a Santa Pau

Durada: mig dia

Dificultat: mitjana

Punt de sortida: Àrea de Santa Margarida.

Itinerari senyalitzat: itinerari pedestre núm. 1 del Parc 
Natural i, en part, marques d’Itinerànnia.

Més informació: 
 Fulletó de l’itinerari pedestre núm. 1 del Parc Natural.
 Mapa turístic de la Garrotxa

Parc Natural de la Zona Volcànica
de la Garrotxa

Olot

Santa Pau

1

2
3
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Tel. 972 262 326
reserva@laperlahotels.com

Hotel - Apartament - Restaurant

Olot

www.hotellaperlaolot.com
Per a la família, tot l’any
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Pobles amb encant
Tot i que tota la Garrotxa té nombrosos atrac-
tius –el seu paisatge, la seva gastronomia a 
més de la seva gent– hi ha espais que des-
prenen un ambient únic. Són els indrets que 
recorrereu si decidiu fer la ruta dels pobles 
amb encant. Us proposem una passejada per 
Besalú, Riudaura, Santa Pau i la Vall d’en Bas.

Visitareu Besalú, una de les mostres més impor-
tants i singulars dels conjunts medievals de Cata-
lunya amb un call jueu únic, l’església del montestir 
de Sant Pere de la que destaca l’originalitat del seu 
deambulatori, l’església de Sant Vicenç, on es con-
serva una capella gòtica lateral dedicada a la Vera 
Creu, la façana de l’antiga església hospital de Sant 
Julià, la Casa de Cornellà i la sala gòtica de la Cú-
ria Reial. També podreu passejar per Sant Esteve 
d’en Bas, el nucli administratiu de la Vall que té a 
la plaça Major una església romànica del segle XII 
amb capitells historiats i el crist majestat més antic 
de tot Catalunya; els Hostalets d’en Bas, amb el 
carrer Teixeda i els geranis a les seves balconades 
durant l’estiu; i Joanetes, amb l’església consa-
grada a Sant Romà que destaca sobre un paisatge 
muntanyós amb el massís del Puigsacalm com a 
teló de fons. Puigpardines, que havia estat un 
monestir medieval molt important, Sant Privat i 
la Pi nya a més del Mallol acaben de configurar 
aquesta ruta. 

No t’ho perdis

Has de saber
Si decidiu fer la ruta a principis de desembre 
podreu afegir un nou atractiu a aquest itinera-
ri. Es tracta de la Fira de Sant Nicolau que se 
celebra cada 6 de desembre al Mallol i que s’ha 
convertit en una de les més concorregudes de 
la Garrotxa.

El ball del Gambeto és una dansa molt antiga, amb 
arrels que es perden en el temps, que es balla a Riu-
daura per la Pasqua de la Pentecosta. Vuit parelles co-
mencen a ballar la dansa que té com a música el Ball 
del Roser. Els homes amb barret de copa i gambeto 
(brusa negra fins als peus) i les dones faldilla llarga 
i caputxa blanca conviden els assistents a participar 
d’aquesta tradicional dansa de Riudaura! 

El conjunt medieval de Santa Pau.
A la pàgina següent, carrer
Teixeda dels Hostalets d’en Bas

Sant Privat d’en Bas

La Vall d’en Bas

Santa Pau

Riudaura Besalú
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El traçat medieval dels seus carrers i la bellesa 
del seu paisatge fan de Riudaura un nou punt 
de parada en el nostre recorregut. Passejant 
pel poble descobrirem la plaça del Gambeto, 
edificis com Can Bagó i l’antiga capella de Sant 
Marçal, actual seu de l’Ajuntament i del con-
sultori, a més de carrers com el de la Rutlla, el 
d’Olot, el de la Terrica o de Rompeculs que fan 
de Riudaura un dels pobles amb més encant de 
la Garrotxa i amb un entorn més privilegiat. La 
vall està formada per la riera de Riudaura, que 
li dóna nom, i està delimitada per la serra de 
Sant Miquel del Mont, el coll de Coubet amb el 
seu hostal de la Cantina fins al coll de Canes 
i la serra de Santa Magdalena de Cambrils. El 
puig de l’Ofrena i el puig de la Miranda i la Rau-
ta, separen Riudaura de la Vall d’en Bas.

Santa Pau és l’última parada d’aquest recorregut 
pels pobles amb encant de la Garrotxa. Declarat 
Conjunt Històric Artístic l’any 1971, el municipi 
conserva una fesomia típicament medieval amb 
muralles, carrers irregulars, racons evocadors 

i edificis amb un gran valor arquitectònic. Des-
taca el castell de la Baronia, situat als peus de 
la serra de Finestres i documentat a mitjans del 
segle XIII. Quan el 1278 es va crear la baronia, 
l’edifici va passar a ser residència habitual dels 
senyors de la jurisdicció i a partir de l’any 1300 es 
va convertir en el nucli del recinte emmurallat que 
s’aniria formant al seu voltant. Passat i present 
conflueixen a Santa Pau en un recorregut que no 
us deixarà indiferents!

Fitxa tècnica
Com fer la ruta: amb cotxe, bicicleta i a peu
Durada: un dia
Itinerari senyalitzat: no

Més informació: 
 Fulletó turístic de Besalú, Santa Pau i la Vall d’en Bas 
 Mapa turístic de la Garrotxa

Itinerari apte per fer amb nens 
En part, itinerari apte per a persones amb discapacitat

Igual que a la resta de la Garrotxa, la cuina té un pes 
important a Santa Pau. Destaca el fesol com a producte 
estrella de la gastronomia local. Cultivats en terra vol-
cànica, els fesols de Santa Pau són àmpliament reco-
neguts arreu per la seva qualitat. Cada principi d’any, 
a més, es converteixen en l’ingredient imprescindible 
de la fira que porta milers de persones a Santa Pau. 
Coincidint amb la festivitat de Sant Antoni, s’organitza 
la Fira del Fesol en honor a aquest producte que ha 
esdevingut un reclam turístic més del municipi.  

No t’ho perdis

Riudaura
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La Garrotxa modernista
El Modernisme va deixar petja a la Garrotxa. La 
Casa Solà Morales situada a ple centre d’Olot, 
l’escola pública de les Planes d’Hostoles i el 
Mas la Riba de la Vall de Bianya són només 
uns quants dels nombrosos exemples que 
ens evoquen aquest corrent artístic tan repre-
sentatiu de Catalunya. 

El Firal d’Olot concentra dues de les obres mo-
dernistes més destacades d’Olot. A un dels la-
terals s’aixeca la Casa Solà Morales, que des 
de l’any 2000 forma part de la Ruta Europea del 
modernisme. Els motius vegetals predominen a 
la façana que va renovar Lluís Domènech i Mon-
taner entre els anys 1913 i 1916. Una galeria amb 
dotze columnes decorades i la barbacana de ra-
jola de València a més de dues cariàtides, obra 
de l’escultor Eusebi Arnau, acaben de decorar 
la vivenda des de la qual també es pot contem-
plar un altre exemple del Modernisme: la Casa 
Gaietà Vila. Situada al capdavall del Firal, és La Casa Pujador i la Plaça del Conill, al Carrer Major d’Olot

La Casa Gassiot, al carrer de Sant Rafael d’Olot

El modernisme va ser un moviment cultural, es-
pecialment arquitectònic i decoratiu caracterit-
zat pel predomini de la corba sobre la recta, la 
riquesa i el detallisme de la decoració, l’ús fre-
qüent de motius vegetals, el gust per la asimetria, 
l’esteticisme refinat i el dinamisme de les formes.
Pots descobrir bona part de la ruta modernista 
a la Garrotxa passejant-te per la via verda.

Detall de la façana modernista de la Casa Gassiot a Olot

Has de saber

Olot

La Vall de Bianya

Sant Feliu 
de Pallerols

Les Planes
d’Hostoles
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un altre dels edificis que més criden l’atenció al 
centre d’Olot. Alfred Paluzie va ser l’arquitecte 
d’aquesta casa que també conté elements 
medievals, com per exemple uns merlets que 
coronen l’edifici. També són creacions moder-
nistes, la Casa Pujador, la Casa Gassiot o la 
Masramon, aquesta última de l’arquitecte Rafel 
Masó, que també va projectar el Mas la Riba 
a l’Hostalnou de la Vall de Bianya. A aquesta 
última localitat també són modernistes l’altar 
i la portalada de l’església romànica de Sant 
Salvador de Bianya i la casa de la Coromina. 

El Modernisme també va deixar petja a la vall 
d’Hostoles. A Sant Feliu de Pallerols hi ha Can 
Casas. Els vitralls de colors, les ceràmiques pin-
tades i els treballs de fusta i la forja ens recorden 
que aquest edifici, avui reconvertit en farmàcia, 
va ser construït a principis del segle XX dins del 

modernisme tardà.  Al municipi veí, a les Planes 
d’Hostoles, un dels primers edificis modernistes 
que trobareu són les actuals escoles, inaugura-
des l’any 1918. S’aixequen al cantó esquerre de 
la carretera d’entrada al poble des de Sant Feliu, 
i una de les particularitats de la seva façana és 
que manté els cartells que diferenciaven l’accés al 
centre dels nois i de les noies. Al mateix cantó de 
la carretera, uns metres més avall, trobareu Can 
Garay, de 1906 (que amb motiu del centenari de 
la seva edificació, es va convertir en un petit hotel 
que conserva els aires modernistes). A la sortida 
de les Planes d’Hostoles, en direcció a Girona, 
s’aixeca la Torre Dusol, que va ser construïda en-
tre 1920 i 1922. Altres edificis amb traces moder-
nistes són Can Cadet i Can Noguer.
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La Casa Gaietà Vila, a Olot Can Garay, a les Planes d’Hostoles

No t’ho perdis
-  El Museu  de la Garrotxa, on trobaràs altres elements 

modernistes com escultures de Miquel Blay.

-  Els detalls de les façanes i els vitralls inspirats en la 
naturalesa i el moviment, i les mostres de la forja moder-
nista amb motius florals i figures en “cop de fuet”.

Fitxa tècnica
Com fer la ruta: en cotxe, bicicleta i a peu

Durada: un dia

Punt de sortida: centre d’Olot

Itinerari senyalitzat: no

Més informació:
Fulletó turístic d’Olot
Mapa turístic de la Garrotxa

Itinerari apte per fer amb nens
Itinerari adaptat per a persones amb discapacitat

El Mas la Riba, a l’Hostalnou de Bianya
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17 Les ermites romàniques 
de Maià de Montcal i Beuda
Maià de Montcal i Beuda són dos exemples 
del valuós patrimoni cultural de la Garrotxa. 
Les ermites romàniques d’aquests dos mu-
nicipis són una excusa perfecta per visitar 
aquesta zona de la comarca, més propera a 
l’Alt Empordà. En aquesta ruta a través del 
llegat romànic garrotxí visitareu 9 temples, 
construïts entre els segles IX i XII.

La ruta comença a Beuda, a Sant Pere de Lligordà, 
església del segle XII amb la porta orientada a la 
façana de migdia, una nau de planta rectangular i 
absis semicircular. Continuem cap a Santa Maria 
de Palera, també del segle XII, un edifici d’una nau 
amb una volta de canó reforçada per dos arcs torals 
i capçada a llevant amb absis semicircular. Contenia 
una marededéu gòtica tallada en alabastre, que es pot 
veure al Museu d’Art de Girona

El següent punt d’interès és el Sant Sepulcre de 
Palera, una notable construcció romànica del segle 
XI. El temple, consagrat l’any 1085, està format per 
carreus ben tallats, de dimensions considerables. 
Consta de tres naus, la central amb volta de canó i 
les laterals de quart de cercle, sostingudes per pilars 

Sant Feliu de Beuda

El romànic és un estil arquitectònic i pic-
tòric aparegut al segle XI que –a nivell 
d’arquitectura– es caracteritza per ser molt 
funcional i auster. Són comuns els sostres 
baixos i les parets molt gruixudes, sense or-
namentacions ni obertures, i utilitza la volta de 
canó i els arcs de mig punt.

Detall de la porta d’entrada a l’església de Sant Vicenç

No t’ho perdis
-  La placidesa i la tranquil·litat d’aquest racó de la 

Garrotxa on, a banda dels edificis religiosos, s’hi 
troben algunes de les pairalies més importants de 
Catalunya, com el Noguer de Segueró.

Detall d’un permòdol de l’església de Sant Vicenç

Besalú

Maià de 
MontcalBeuda
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rectangulars amb els seus corresponents absis. 
El campanar, de paret de dos ulls, s’alça damunt la 
façana de ponent.

Un altre dels atractius el trobarem a l’església de 
Sant Feliu de Beuda, del segle XI, amb una valuosa 
pica baptismal del segle XII decorada amb figures en 
relleus i arquets cecs. La ruta continua a Santa Maria 
de Segueró, una església romànica del segle XI d’una 
sola nau, que conserva una imatge policromada de la 
Verge (segle XIV) tallada en alabastre.

A partir d’aquest punt entrem al municipi de Maià de 
Montcal, on podem trobar l’església de Sant Vicenç, 
temple datat l’any 978 que a més de disposar d’una 
nau rectangular i d’un absis circular orientat a llevant, 
conserva un forrellat certament curiós a la porta 
d’entrada. La ruta ens portarà cap a Santa Magdalena 
de Maià (segle XIII), església de l’antic priorat de 
Santa Maria de Jonqueres (segle XIII) situada al límit 
de llevant de la Garrotxa, al cim de Santa Magdalena, i 
que compta amb una nau de volta de canó apuntada i 
amb un absis amb volta de quart de cercle.

Acabarem la ruta visitant l’ésglésia de Sant Martí 
(segle XII), situada al nucli de Dosquers, amb una sola 
nau coberta per una volta de canó i absis semicircular, 
i descobrint la capella de Sant Prim i Sant Felicià, al 
costat de la qual hi ha una font abundosa, que segons 
la tradició va brollar per calmar la set dels portadors 
de les relíquies dels sants al monestir de Sant Pere de 
Besalú.

Fitxa tècnica
Com fer la ruta: en bicicleta i en cotxe

Durada: mig dia

Punt de sortida: Sant Pere de Lligordà

Com arribar-hi: des dels accessos a l’A26 a l’alçada de Besalú, cal 
agafar la GiV-5234 direcció Beuda

Observacions: Els principals recursos turístics de la zona estan se-
nyalitzats

Més informació:
 Fulletó turístic de Maià de Montcal
 Mapa turístic de la Garrotxa

Itinerari apte per fer amb nens

Sant VicençPortalada de Sant Pere de Lligordà Santa Magdalena o Santa Maria de Jonqueres

Façana lateral de Santa Maria de Jonqueres
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Apartaments
Ca La Carmelita- 972 693 256 · www.calacarmelita.com
Can Guidic-Can Mestrehumà- 649 206 953 · www.fina.cat
Can Morera-  972 694 802 · www.canmorera.com
Colomer-Cullell- 972 690 606 · www.allotjamentsrurals.com
Finca la Coromina- 972 691 083 · www.fincalacoromina.com
Mas Masnou del Corb- 689 681 883 · www.masmasnou.com
Mas Rafalot-  972 690 184 

Turisme Rural
Can Piqué- 679 413 680 · www.canpique.org
Can Riera-Casa Rural- 686 303 406 · www.canriera.es
El Bosquet- 651 923 124  · www.elbosquet.com
El Ferrés-Molí del Ferrés- 972 690 029 · www.elferres.com
La Xiquella- 667 421 065 · www.laxiquella.cat
Mas la Riera- 606 140 193 ·  www.maslariera.com
Mas les Comelles- 616 419 719 · www.maslescomelles.com
Mas Rubió- 650 620 103 · www.masrubio.com

Casa de Colònies
El Rourell- 686 414 113 · www.elrourell.com

Fondes i Hotels
Fonda Barris- 972 690 064 · www.fondabarris.com
Hotel Vall d’en Bas- 972 690 101 · www.canmorera.com

Bars i Restaurants

Bar L’Estrada- 972 691 056
Ca La Carmelita- 972 693 256/618 509 961 · www.calacarmelita.com 
Ca l’Esteve- 972 690 600 · www.braseriacalesteve.com
Can Font- 972 690 066 
Can Morera- 972 694 802 · www.canmorera.com
Can Trona- 972 690 191 
Can Turó- 972 693 452
Fonda Barris- 972 690 064 · www.fondabarris.com
La Casilla- 972 690 350 · www.lacasilla.cat
La Cooperativa- 972 691 039
La Cuina d’en Moke’s- 972 691 012
L’Hostalet- 972 690 006 · www.restaurantlhostalet.com
Sant Miquel- 972 690 123

Comerços i Serveis
Agrobotiga Verntallat- 972 690 119 · www.verntallat.cat
Agrolàctis El Mirès- 972 693 205 
Antiguitats Ernest Comas- 616 696 567 · www.ernestcomas.cat
Càtering Arrossades de la tieta Rosa- www.arrossadesdelatietarosa.com
Embotits artesans Gori-  972 693 023 · www.embotitsgori.com
Forn de pa Bataller- 972 690 166 
Menja’m- 972 690 929 · www.menjam.cat
Morera Agrocomerç- 972 693 157 · www.grupmorera.com

Activitats

Formatgeria La Xiquella-  667 718 004 · www.laxiquella.cat
Granja eqüestre Equillet- 610 571 331 · www.equillet.com
Mas La Coromina - Granja ATO- 699 746 752 · www.maslacoromina.cat
Menja’m- 972 690 929 · www.menjam.cat
Tren Turístic Tricutricu- 633 220 182 · www.tricutricu.com

Per a més informació: 

Oficina de Turisme. Centre de Cultura i Natura CAN TRONA  
972 692 177 · www.cantrona.cat

www.vallbas.com

Endinsa’t a la Vall d’en Bas

Viu paisatges de somni, tasta la nostra cuina,
descobreix les tradicions...

Tot un món per explorar!
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En procés d'acreditació amb la Carta 
Europea de Turisme Sostenible

Oficina de
Turisme

Punt d’informació
(informació de Qualitat)

Establiments adherits
al grup Cuina Volcànica

Empreses adherides a la Carta 
Europea de Turisme Sostenible

Més informació a 
www.turismegarrotxa.com

Més informació a 
www.turismegarrotxa.com

Et donem la benvinguda a la Garrotxa i desitgem 
que gaudeixis de la visita.

...........................................................................................................................................................................

-

ACTIVITATS
A la Garrotxa hi ha tantes maneres de passar-s’ho bé com et pu
guis imaginar: senderisme i rutes guiades, passejos en bicicleta, 
rutes a cavall, vols en globus, visites a museus... Escull la teva!

ACTIVITATS

Aquesta icona     identifica les empreses que han 
subscrit un compromís de col·laboració amb el 
territori que garanteix una gestió responsable, 
sostenible i de qualitat, a través de la Carta Europea 
de Turisme Sostenible.

I si vols saber quins establiments, per ser-ne client, 
et conviden a gaudir d’activitats (passejades, 
rutes...) del programa GPS Garrotxa Plans amb 
Sensacions, consulta’n la llista actualitzada a 
www.turismegarrotxa.com

Besalú   
   Mike Lockwood
   972 59 03 27 - www.walkingcatalonia.net 
Olot   
   Verd Volcànic, associació per a l'educació ambiental i cultural
   972 26 46 15 - www.verdvolcanic.cat 
   TOSCA, Serveis Ambientals d'Educació i Turisme
   972 27 00 86 - www.tosca.cat
   Guies de Natura la Garrotxa
   972 26 46 15 - www.escoladenatura.org
Planes d'Hostoles, les   
   Discovering Fluvià; vacances i rutes pel riu Fluvià
   650 296 524 - www.discoveringfluvia.cat

AGÈNCIES DE VIATGES
Olot  
   Trescàlia
   972 26 46 15 - www.trescalia.com
Santa Pau  
   Nit i Vol
   972 68 02 55 - www.nitivol.com

1

2

Olot
    educArt - 972 90 38 22
 www.educart.biz
    Corriol, serveis educatius - 649 09 03 31
 www.corriolserveis.com 
    Centre Logístic de Bicicletes - 972 69 20 23
 www.bicicletes.atma.cat
Planes d'Hostoles, les   
 Escola de Parapent i Paramotor Vol Factory - 622 87 88 74
 www.volfactory.com 
Preses, les   
 Rucs i Someres - 609 30 49 94
 www.rucsisomeres.com
Sant Feliu de Pallerols   
    Natura & Màgia - 650 97 09 60
 www.naturaimagia.com
Sant Ferriol 
  Coaching Altitude
  Team Building & Outdoor Training
  620 88 29 47 - www.coaching-altitude.net
Sant Joan les Fonts   
    Tren turístic Tricu Tricu - 633 22 01 82
 www.tricutricu.com 
Santa Pau   
 Vol de Coloms - 972 68 02 55
 www.voldecoloms.com
 Activitats Garrotxa - 972 68 03 58
 www.activitatsgarrotxa.com
 Naturatours - 610 92 83 56
 www.segwaygarrotxa.cat
Vall d'en Bas, la   
    Guies de Muntanya i Barrancs Ama Dablam
    615 233 442 - www.guiesamadablam.com
Planes d'Hostoles, les  
 Bicicarril.com - 972 43 04 13
    www.bicicarril.com

Planes d'Hostoles, les  
   Enjoy Pyrinees
   972 43 04 13 - www.bicicarril.com 

Mieres
 En Ruta Girona visites guiades - 656 63 44 40
 www.enrutagirona.cat 
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EDUCACIÓ AMBIENTAL
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VISITES A GRANGES

Santa Pau   
 La Fageda Fundació
 972 68 10 11 - www.fageda.com
Vall d'en Bas, la    
 Mas La Coromina - Granja ATO
 699 74 67 52 - www.maslacoromina.com 
Vall d'en Bas, la   
 La Xiquella, formatges i turisme rural
 667 71 80 04 - www.laxiquella.cat
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ALLOTJAMENTS
El descans a la Garrotxa està garantit. Hi ha més de 
150 allotjaments per escollir, des d’establiments de 
turisme rural fins a càmpings passant per hotels i pen-
sions, apartaments, cases de colònies i albergs.
Una rebuda càlida, un bon servei i un ambient acolli-
dor estan garantits.

En procés d'acreditació amb la Carta 
Europea de Turisme Sostenible
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APARTAMENTS I HABITATGES 
D’ÚS TURÍSTIC

TURISME RURAL H Habitacions  ·  C Casa sencera

Besalú  
 Saltarel·lo - 690 02 23 33
 www.apartamentosturisticossaltarello.wordpress.com
   Can Fruitós - 626 10 15 35
   www.canfruitos.com
Maià de Montcal  
   Mas Riera - 679 64 18 72
 www.mas-riera.es
   Can Coromines - 972 59 11 08 
   www.cancoromines.com
   Cal Tort - 607 28 99 11
 www.caltort.cat
Mieres  
 Mas Ombravella - 699 01 55 55
 www.masombravella.com
Montagut i Oix  
   Mas l'Era - 650 43 07 98
   www.ambitrural.cat
Olot  
   Verd Natura - 972 27 37 20
   www.apartamentsverdnatura.com
   El Solell de l'àvia - 609 43 93 78
   www.elsolelldelavia.com
   Can Llorigó - 647 46 38 77
   www.canllorigo.com
 La Cuca de Llum - 615 46 63 22
Planes d'Hostoles, les  
 Mas Vedruna - 646 02 73 72
   www.masvedruna.com
Sant Ferriol  
   L'Arcada de Fares - 972 59 08 55
   www.arcadadefares.com
Sant Jaume de Llierca  
   El Balcó del Llierca - 972 28 70 95
   www.elbalco.net
 Apartaments del Llierca - 679 57 23 48
 www.apartamentsdelllierca.com
Santa Pau  
 Mas el Carrer - 972 32 16 84
 www.marmuntanya.com
 La Francesa - 972 26 22 41
 www.lafrancesa.cat
 Can Xel - 972 68 02 11
 www.canxel.com
 Can Salgueda - 626 30 22 73
 www.cansalgueda.com
 Can Pere Petit - 616 65 75 29
 www.canperepetit.com
 Cal Cisteller - 972 26 07 49
 www.cisteller.com

Beuda   
 Can Felicià - 670 70 99 59 - H
 www.canfelicia.com
Mieres   
 Cal Carreter - 656 69 50 98 - H
 www.calcarreter.cat
Olot   
 Mas Casamitjana - 645 21 72 18 - C 
 www.mascasamitjana.cat 
Preses, les   
 Mas Masnou - 689 68 18 83 - C
 www.masmasnou.com 
Riudaura   
 La Rovirota - 619 37 06 72 - C
 www.larovirota.cat 
Sant Feliu de Pallerols   
 Casa Prat - 648 10 37 35 - C
 www.caliurural.com
 Can Ventura - 648 10 37 35 - C
 www.caliurural.com
 La Rectoria de Sant Miquel de Pineda - H
 691 35 31 11 -www.larectoriadesantmiquel.com
Sant Joan les Fonts    
 Mas Molera - 661 91 94 47 - H
 www.masmolera.com 
 Cal Xicot - 618 83 32 03 - C
 www.calxicot.cat 
 Mas Violella - 650 43 07 98 - C
 www.ambitrural.cat 
Santa Pau   
 Mas Can Batlle - 972 68 03 48 - H
 www.mascanbatlle.com 
 Mas Cantallops - 972 68 02 57  - C
 www.mascantallops.com 
Vall de Bianya, la   
 La Vila / Can Capsec - 972 29 00 76  - C
 www.cancapsec.com 
 Mas Prat - 645 90 10 26  - C
 www.masprat.net 
 El Callís - 625 69 27 56  - C
 www.casaruralelcallis.com 
Vall d'en Bas, la   
 Les Comelles - 628 61 77 59 - H
 www.lescomelles.com
 El Ferrés - 972 69 00 29 - H
 www.elferres.com
 Mas Garganta - 677 44 02 76 - H
 www.masgarganta.com
 El Bosquet - 651 92 31 24 - H
 www.elbosquet.com
 Mas Rubió - 650 62 01 03 - H
 www.masrubio.com 
 Can Piqué - 679 41 36 80 - H
 www.canpique.org 
 Can Riera Casa Rural - 686 30 34 06 - H
 www.canriera.es 
 Mestrehumà - 972 26 73 33 - C
 www.fina.cat/can-mestrehuma 
 La Xiquella, turisme rural i formatges - C 
 667 42 10 65 - www.laxiquella.cat

Tortellà  
 Ca la Lola - 616 90 82 94
  www.calalola.cat
Vall d'en Bas, la  
 El Prat - 610 28 66 44
 www.apartamentsbas.com
 Colomer-Cullell - 972 69 06 06
 www.allotjamentsrurals.com
 Can Rafalot - 972 69 01 84 
 Can Morera - 972 69 48 02
 www.grupmorera.com

Olot  
 Mas la Comademont - 972 26 10 42
 www.lacomademont.com
 La Canova d'en Solà - 972 68 03 39  
 www.accac.cat/lacanova
Preses, les
 Les Preses - 686 41 41 13
 www.ambitrural.cat
Sant Feliu de Pallerols  
 Mas Franch - 626 83 17 14
 www.masfranch.org
Sant Feliu de Pallerols  
 Granja Escola Mas Colltort - 972 44 43 18
 www.mascolltort.cat
Sant Joan les Fonts  
 Mas Pinadella - 678 79 64 80
 www.coloniesgarrotxa.com/casa/mas-pinadella
 La Cadamont - 972 19 51 36
 www.lacadamont.com
Vall de Bianya, la  
 Mas Coromina - 972 29 00 67
 www.mascoromina.com
Vall d'en Bas, la  
 El Rourell - 686 41 41 13
 www.elrourell.com
A PROP DE LA GARROTXA
Sant Miquel de Campmajor  
 El Xalió - 938 46 81 01
 www.elxalio.com

CASES DE COLÒNIES
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ALBERGS

Olot
 Alberg Torre Malagrida
 972 26 42 00 - www.xanascat.cat
Santa Pau  
 Alberg Bellavista
 639 17 76 82 - www.santapaurural.cat
Vall d'en Bas, la  
 Alberg de Vall d'en Bas, la
 972 69 07 94 - www.vallbas.cat
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HOTELS I PENSIONS

A PROP DE LA GARROTXA

Castellfollit de la Roca    
 Fonda Ca la Paula - 972 29 40 32
 www.fondacalapaula.com - Pensió **
Montagut i Oix    
 Hostal de la Rovira - 972 29 43 47
 www.hostaldelarovira.es - Hotel *
Olot    
 Hotel Riu Fluvià - 972 26 94 44
 www.riufluvia.es - Hotel ****
 Hotel Can Blanc - 972 276020
 www.canblanc.es - Hotel ***
 Hotel Borrell - 972 27 61 61
 www.hotelborrell.com - Hotel ***
 Hotel-Apartament Perla d'Olot
 972 26 23 26 - www.hotellaperlaolot.com
 Hotel-Apartament***
 Hotel La Perla d'Olot - 972 26 23 26
 www.hotellaperlaolot.com - Hotel **
 Pensió Restaurant els Amolls - 690 21 18 80
 www.amolls.com - Pensió **
 Les Cols Pavellons - 699 813 817
 www.lescolspavellons.com - Pensió **
 Hostal la Vila - 972 26 98 07
 www.hostallavila.com - Hostal**
 Hostal Sant Bernat - 972 26 19 19
 www.hostalsantbernat.com - Pensió *
Planes d'Hostoles, les    
 Hotel Can Garay - 972 44 82 53
 www.hotelcangaray.com - Hotel **
 Preses, les   
 Hostal Vertisol - 972 69 21 48
 www.hostalvertisol.com - Pensió *
Sant Feliu de Pallerols    
 Finca el Ventós - 972 10 79 62
 www.elventos.com - Hotel ****
 Fonda Finet - 972 44 80 12
 www.fondafinet.com - Pensió *
 Santa Pau    
 La Fonda de Cal Sastre - 972 68 00 95
 www.calsastre.com - Hotel ****
 Hostal Bar Can Menció - 972 68 00 14
 www.canmencio.com - Pensió **
Tortellà    
 Hostal L'Alta Garrotxa - 972 28 78 78
 www.hotelaltagarrotxa.com - Hotel **
Vall de Bianya, la    
 Hotel Mas la Ferreria - 972 29 13 45
 www.hotelmaslaferreria.com - Hotel ****
Vall d'en Bas, la    
 Hotel Vall de Bas - 972 69 01 01
 www.canmorera.com - Hotel ****
 Fonda Barris - 972 69 00 64
 www.fondabarris.com Pensió * 
    

Albanyà    
 Hostatgeria Mare de Déu del Mont - 972 19 30 74 
 www.marededeudelmont.com - Pensió *
Camprodon    
 Hostal El Forn - 972 74 12 30
 www.elforndebeget.com - Pensió **
Susqueda    
 Pensió Restaurant Santuari del Far - 972 19 01 69
 www.santuaridelfar.com - Pensió **
 Pensió Bar Restaurant Coll de Condreu
 972 44 43 19 - www.colldecondreu.com - Pensió *
Tavertet    
 Hotel - Apartament L'Avenc - 938 81 61 59
 www.avenc.com - Hotel-Apartament***
Vilademuls    
 Hotel Casa Ana Maria - 872 59 17 21
 www.hotelcasanamaria.com - Hotel ****
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COMERÇ LOCAL

Olot  
 5 Titius - 972 27 65 92
 www.5titius.cat
 La Nevateria - 972 27 27 45
 www.lanevateria.cat
 Cafeteria Ferrer Xocolata - 972 26 08 93
 www.ferrerxocolata.cat
Vall d'en Bas, la  
 Agrobotiga Verntallat - 972 69 01 19
 www.verntallat.cat
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CAMPINGS
Montagut i Oix
 Montagut - 972 28 72 02
 www.campingmontagut.com
 La Soleia d’Oix - 972 29 45 61
 www.lasoleiadoix.cat
Olot  
  Les Tries - 972 26 24 05
  www.lestries.com
Planes d'Hostoles, les  
  L'Alguer - 972 44 86 00
  www.campingalguer.com
Preses, les  
  Natura Les Preses - 972 69 20 93
  www.campingnatura.cat
Santa Pau  
  La Fageda - 972 27 12 39
  www.campinglafageda.com
  Ecològic Lava - Restaurant - 972 68 03 58
  www.campinglava.com
Vall de Bianya, la
 Vall de Bianya - 972 29 00 57
  www.campingbianya.com
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A la Garrotxa hi ha restaurants per a tots els paladars, 
per als amants de la bona taula i dels productes locals, 
autòctons i tradicionals. Alguns divulguen la història a 
través de la seva gastronomia, altres recuperen la cuina 
senzilla i tradicional de la Garrotxa basada en productes 
de la terra, i d’altres posen al dia amb idees innovadores 
la cuina més tradicional de la comarca. 
De ben segur que repetiràs!

RESTAURANTS

ÀPATS DE VERITAT

Besalú   
 La Cúria Reial - 972 59 02 63
 www.curiareial.com
Olot   
 Font Moixina - 972 26 10 00
 www.fontmoixina.com 
 Hostal dels Ossos - 972 26 61 34
 www.hostaldelsossos.com
 La Deu - 972 26 10 04
 www.ladeu.es
 La Quinta Justa - 972 27 12 09 
 www.laquintajusta.cat 
Sant Feliu de Pallerols
 Ca la Matilde - 972 44 42 69
 www.facebook.com/calamatilde 
Santa Pau   
 Can Xel - 972 68 02 11
 www.canxel.com 
Vall d'en Bas, la   
 L'Hostalet - 972 69 00 06
 www.restaurantlhostalet.com

Besalú   
 Can Quei - 972 59 00 85
 www.canquei.com  
Castellfollit de la Roca   
 Ca La Paula - 972 29 40 32
 www.fondacalapaula.com 
Mieres   
 Can Met - 972 68 02 01  
 La Garrotxa - 972 68 20 78
 www.restaurantlagarrotxa.com 
Olot   
 B-Crek Restaurant - 972 26 83 37
 www.bcrek.com
 B-Crek Entrepans - 972 26 65 86 
 www.bcrek.com
 Ca l'Adri - 972 26 20 01  
 Cafè Europa - 972 27 31 13
 www.cafeeuropa.cat
 Can Guix - 972 26 10 40  
 El 9 Volcanet - 972 27 28 32
 www.elvolcanet.com 
 El Firalet d'en 6Q - 972 28 04 34
 www.elfiralet.cat 
 Els Catòlics - 972 26 15 52
 www.elscatolicsolot.cat
 La Brasera - 972 27 26 11
 www.canmorera.com
 

 La Canal - 972 26 95 09
 www.facebook.com/RestaurantLaCanal 
 La Cuina de l'Orfeó - 972 26 96 66
 www.facebook.com/cuinaorfeo 
 La Cuina del Mercat - 972 28 01 20
 www.restaurantolot.com
 La Perla - 972 26 23 26
 www.hotellaperlaolot.com
 Les Cols - 972 26 92 09
 www.lescols.com
 Les Olletes - 972 26 71 61  
 Les Pedretes - 972 26 52 65
 www.restaurantlespedretes.com 
 Lògic Restaurant - 972 28 04 48
 Pizzeria Torino - 972 26 97 48
 www.restaurantpizzeriatorino.com 
 Ramon - 972 26 10 01
 www.restaurante-celiacos-olot.com 
 Restaurant del Mig - 972 27 02 98 
 www.elmig.cat 
 Sant Ferriol - 972 26 92 15
 www.facebook.com/SantFerriol 
 Viena Olot - 972 26 02 97
 www.viena.es 
Planes d'Hostoles, les   
 Fonda Arnau- Can Remena - 972 44 80 12  
 Hostal del Fang - 972 43 10 05
 www.hostaldelfang.blogspot.com.es 
 La Curenya - 972 11 77 72
 www.lacurenya.cat 
 La Torre dels Til·lers - 972 44 80 10
 www.torretil-lers.com 
 Mas el Siubès - 972 98 01 87
 www.maselsiubes.com  
Sales de Llierca   
 Hostal de Sadernes - 972 68 70 77 
Sant Aniol de Finestres  
 B&Versions - 972 10 79 62
 www.elventos.com 
Sant Ferriol   
 L'Arcada de Fares - 972 59 08 55
 www.arcadadefares.com
Sant Jaume de Llierca   
 El Collet - 972 68 77 09
 www.restaurantelcollet.com 
Sant Joan les Fonts   
 La Font del Grèvol - 972 29 20 61 
Santa Pau   
 Cal Sastre - 972 68 04 21
 www.calsastre.com 
 Càmping Lava - 972 68 03 58
 www.campinglava.com 
 La Fageda - 972 27 15 24
 www.lafagedarestaurant.jimdo.com 
 La Francesa - 972 26 22 41 - www.lafrancesa.cat
Vall de Bianya, la   
 Ca la Mercè - 972 29 04 72  
 Ca la Nàsia - 972 29 02 00 - www.calanasia.cat
 Ca l'Enric - 972 29 00 15
 www.restaurantcalenric.cat 
Vall d'en Bas, la   
 Ca La Carmelita - 972 69 32 56
 www.calacarmelita.com 
 Ca l'Esteve - 972 69 06 00
 www.braseriacalesteve.com 
 Can Morera - 972 69 48 02 - www.canmorera.com
 Can Trona - 972 69 01 91  
 Can Turó - 972 69 34 52  
 Sant Miquel - 972 69 01 23  

Olot  
 6T7 - 972 27 28 76 
 Bufador - 972 26 39 01 
 Cafeteria Rocanegra - 972 27 25 44 
 Cal Txe - 972 26 66 39 
 Can Xena - 972 26 16 01 
 Club - Menjars Can Pelaio - 972 26 16 05
 www.clubcanpelaio.com
 Dit i Fet - 972 27 55 71 
 Eko - 872 02 29 32 
 El Cafè del Firal - 678 91 05 93 
 Frankfurt El Farolet - 972 26 23 99
 www.frankfurtelfarolet.com
 Gastrobar El Celler - 972 27 54 80 
 Gastrobar La Barra d'en Regue - 972 27 17 05 
 Hostal del Sol - 972 267 879
 www.hostaldelsol.net
 La Gruta - 659 01 06 40 
 L'Altre Manolo - 972 26 37 16 
 L'Ansat - 972 27 13 05 
 L'Arcada - 972 27 32 06
 L'Aroma del Te - 972 27 23 14 
 L'Entrepà - 972 26 71 13 
 L'Oficina - 972 26 97 24 
 Moment Bus Cafeteria - 972 27 65 28 
 Monicar - 972 26 95 35 
 Pekín - 972 26 03 31 
 Sa Dragonera - 972 27 40 26 
 Sport - 972 26 44 37 
 Tornem-hi - 972 98 43 29 
Santa Pau  
 Can Pauet - 972 68 01 16

A PROP DE LA GARROTXA
Amer  
 Snack Torrent - 972 43 00 73
 www.snackbartorrent.com  

BARS

Cuina Volcànica

A PROP DE LA GARROTXA
Albanyà   
 Mare de Déu del Mont - 972 19 30 74
 www.marededeudelmont.com
Cantonigròs   
 Ca La Rotllada - 93 856 50 24
 www.calarotllada.com
Ollers   
 Casa Annamaria - 872 59 17 21
 www.hotelcasanamaria.com
Rocabruna   
 Can Po - 972 74 10 45
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T’ha quedat algun dubte? Vols més informació d’alguna 
ruta? Adreça’t a qualsevol oficina de turisme        o cen-
tre d’informació. Hi trobaràs uns magnífics professio-
nals que t’orientaran, mapes i altres fulls informatius 
que et permetran gaudir encara més de la teva visita 
a la Garrotxa.
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CENTRES D'INTERPRETACIÓ

XARXA D’OFICINES DE TURISME DE LA 
GARROTXA I CENTRES D’INFORMACIÓ 
DEL PARC NATURAL

LA MILLOR
INFORMACIÓ

 

ASSOCIACIONS 

TRANSPORTS

Taxi Tour Garrotxa - 699 73 73 01
www.taxitourgarrotxa.com
Trens - 902 32 03 20
www.renfe.com
Autobusos - 972 20 02 75
www.teisa-bus.com
Aeroport de Girona - 902 40 47 04
www.aena.es

http://mobilitat.gencat.cat

Associació d'Allotjaments Rurals de la Garrotxa 
972 26 22 41 - www.arural.com

Agrupació de Cases de Colònies de la Garrotxa 
972 26 52 94 - www.coloniesgarrotxa.com

Associació Turisme Rural Garrotxa
872 02 90 70 - www.turismeruralgarrotxa.cat

Associació de Comerciants d'Olot
972 26 93 01 - www.acolot.com

Associació de Turisme i Comerç de la Vall d'en Bas 
972 27 16 00 - www.vallbas.com

Associació de Placers del Mercat d'Olot
659 12 61 42

Associació d'Hostalatge de la Garrotxa
972 27 49 00 - www.garrotxahostalatge.cat

Besalú - Oficina de Turisme de Besalú
972 59 12 40 - Carrer del Pont, 1 
www.besalu.cat 

Olot - Oficina de Turisme d'Olot
972 26 01 41 - Carrer de Francesc Fàbregas, 6
www.turismeolot.cat

Olot - Casal dels Volcans
972 26 81 12 - Av. Santa Coloma, 47 
parcsnaturals.gencat.cat/ca/garrotxa 

Besalú  
 Espai Cultural Cúria Reial - Besalú 
 972 59 12 40 - www.besalu.cat
Sant Joan les Fonts  
 Castell de Juvinyà
 972 29 05 07 - www.turismesantjoanlesfonts.com
Vall de Bianya, la  
 Centre d’Interpretació del
 Paisatge de la Vall de Bianya
 972 29 09 33 - www.valldebianya.com

Besalú
   Museu de Miniatures i
 Microminiatures de Besalú
   972 59 18 42 - www.museuminiaturesbesalu.com
Olot
   Casa Museu Can Trincheria - 972 27 27 77
   museus.olot.cat
   Museu de la Garrotxa - 972 27 11 66
 museus.olot.cat
   Museu dels Sants - 972 26 67 91
 museus.olot.cat
   Museu dels Volcans - 972 26 67 62
 museus.olot.cat
Vall d'en Bas, la
   Centre de Cultura i Natura Can Trona
   972 69 21 77 - www.cantrona.cat
 

LLOGUERS PER A REUNIONS
 La Casica de l'Obrador
 658 76 22 75 - www.psicologiaysalud.eu
 Òpera Lloguers
 972 40 63 73 - www.operalloguers.com
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Preses, les - Oficina de Turisme de les Preses
972 69 49 04 - Antiga Estació, s/n
www.lespreses.cat

Sant Feliu de Pallerols   
Oficina de Turisme de Sant Feliu de Pallerols
972 44 44 74 - Ctra. d'Olot, 43 
www.santfeliudepallerols.cat 
Sant Joan les Fonts   
Oficina de Turisme de Sant Joan les Fonts
972 29 05 07 - Carrer Sant Pere, 2 
www.turismesantjoanlesfonts.com

Santa Pau - Oficina de Turisme de Santa Pau
972 68 03 49 - Plaça Major, 1 
www.santapau.cat 

Santa Pau - Can Passavent
972 19 50 94 - Volcà del Croscat 
parcsnaturals.gencat.cat/ca/garrotxa

Santa Pau - Can Serra
972 19 50 74 - Fageda d'en Jordà 
parcsnaturals.gencat.cat/ca/garrotxa 

Vall d'en Bas, la   
Oficina de Turisme de la Vall d'en Bas 
972 69 21 77 - Joanetes, Passatge de Can Trona 26
www.vallbas.cat
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