
Escola: construïda
amb el govern de la

República, des de l'any 1911 fins
al 1918, sota la direcció de
l'arquitecte gironí Joan Roca
Pinet. L'edifici conserva les
tendències heretades del
modernisme, ja que en la seva
elaboració hi intervingueren
artesans de forja, de fusteria i
es decorà amb elements
ceràmics i amb vitralls. Aquest
nou Grup Escolar propicià la
mi l lo ra  i  e l  p res t ig i  de
l’ensenyament públic.

Can Garay: torre
edificada entre 1904 i

1906 seguint els postulats
m o d e r n i s t e s  d e l  p a í s ,
d'arquitecte desconegut; les
obres les van realitzar operaris
del mateix poble. Actualment
està restaurat com allotjament
turístic.

Torre dels Til·lers:
construïda per la família

Sacrest entre els anys
1910 i 1912, pertany a un estil
eclèctic, que incorpora elements
historicistes -per exemple àrabs
i clàssics- i modernistes -
representacions vegetals
estilitzades de forja a les
obertures, ceràmica vidriada
verda, vermella i negra, etc.-, i
ofereix un conjunt immillorable,
ple de detalls. El 1938 va ser
cremada i es va restaurar
posteriorment seguint un estil
neutre, de postguerra.

Castell d'Hostoles
(R.4). Era el principal

castell de la Vall d'Hostoles,
d'origen prefeudal. A partir de
1057, Enees Miró, senyor
d'Hostoles, concedeix el castell
als comtes de Barcelona, que li
retornen com a feu  i aquest fet
implica l'inici del període feudal
a la Vall d'Hostoles. Al segle XIII
el castell passa ser de la família
Cartellà i, un segle més tard, les
possessions passen a ser dels
Rocabertí. En el segle XV s'hi
feren ampliacions i reformes com
la construcció d'una cisterna de
captació d'aigües. El 1462
esdevé seu central dels exèrcits
remences de la "Muntanya" amb
Francesc Verntallat, cap de la
revolta remença.

La llegenda de la mina del
castell d’Hostoles
El castell d’Hostoles era assetjat
pel moros de la delegació de
Girona. Era un castell situat en
un lloc estratègic i el volien a
qualsevol preu. Però era una
plaça molt ben proveïda i
admirablement dirigida. Les
provisions, en un assetjament tan
llarg s’anaven esgotant i, en
veure-ho,  el cap del castell ideà
el següent estratagema: va fer
treure tot el gra de les arques i
manà omplir-les de terra, sorra i
pedres, deixant un pam abans
d’arribar al cim, que guardà per
posar-hi el blat que quedava. De
seguida manà a dos soldats,
pescadors, que baixessin fins al
riu, per la mina secreta que
conduïa a les grutes de la torra

travessant la muntanya del
castell, i portessin peix i es
proveïssin de verdures fresques.
D’aquesta manera convidà el cap
dels sarraïns a un àpat per
parlamentar del setge. El sarraí
acceptà pensant que era un
principi per a la rendició del
castell.

En l’àpat, el cap moro quedà
bocabadat en veure els deliciosos
plats que els havien preparat. Però
no va acabar aquí: el cap cristià
li ensenyà les arques plenes de
gra de gom a gom. Al cap de tres
dies es retiraven de l’assetjament
ja que, a més, els havien dit que
encara tenien provisions per a tres
anys.

Castell de Puig-
alder. A finals del segle

XII el castell anà perdent les
funcions defensives i tingué una
funció eclesiàstica gràcies a la
capel la dedicada a Sant
Salvador. Els castell és d'origen
romànic, malgrat que no es
conservin traces d'aquesta època
a causa dels terratrèmols dels
anys 1427 i 1428. Durant la
restauració de l'any 1984 es
trobà la talla d'una verge, que
estilísticament correspon al darrer
quart del segle XIII; actualment
es conserva al Museu d'Art de
Girona. El castell es coneix com
l'ermita de Sant Salvador,
adaptat com a petit refugi de
muntanya.

El Far: el cingle del far,
ta l  com el  podem

contemplar avui, és fruit d'un llarg
procés geològic que tingué lloc
a l'època del quaternari (50.000
anys d'antiguitat). A causa d’una
fractura a l'escorça terrestre, es
produí un enfonsament dels
materials menys resistents, i
quedà ben visible la falla del Far
que és de roca calcària.
Juntament amb altres falles de
la zona, formen un relleu tabular.
Pel que fa al santuari de la Mare
de Déu del Far (Susqueda),
existeix des del segle XIII i fou
restaurat entre 1599 i 1648.
Gaudeix d'una meravellosa
panoràmica.

Roure centenari
(R.3) (Quercus humilis):

 declarat arbre monumental l'any
1995. Té més de 100 anys de
vida, fa 35 metres d'alçada i té
4,15 metres de perímetre. S'ha
convertit en el més gran de tots
els que han estat declarats
monumentals fins ara a Catalunya.

Sant Pere Sacosta:
de la parròquia de Sant

Pere Sacosta se'n té
constància des de l'any 979, que
estava constituïda per catorze
masos; actualment en són setze,
la majoria abandonats. Es poden
apreciar les traces d'arquitectura
romànica de l'església de Sant
Pere Sacosta - única nau, absis
semicircular orientat al NE, opus
quadratum als murs. Després dels
terratrèmols de 1427-1428, que
provocaren una gran mortaldat i
destruïren moltes cases i
edificacions, l’església de Sant
Pere quedà pràcticament inservible
per al culte. El fet que la zona
també estigués afectada per la
pesta va fer que hi quedés poca
gent i la reconstrucció posterior
fos lenta. Se sap que les

incorporacions més rellevants
foren a partir del segle XVII amb
noves campanes i amb la
construcció de la capella del Roser.
A finals del segle XIX encara s'hi
deia missa, però no estava en
gaire bon estat i el retaule d’estil
gòtic alemany de l’altar major, la
pica d'immersió i un quadre central
que representava Sant Pere,
estaven mig destruïts.

Santuari de la Salut
(Sant Feliu de Pallerols):
el 1642 Joan Carbonés

va col·locar a dins la cavitat
d'una balma, a tocar d'una font,
una mare de Déu (podria ser la
del Roser) per protegir-la dels
elements de la natura. Al cap
de dos anys hi construí  una
ermita. Sis anys més tard,
Carbonés es convertí en l'ermità
del lloc. Aquest indret anà
prosperant amb l'ampliació de
la capella, la primera celebració
d'un aplec i l'obertura d'un
hostal l'any 1750. Servei que
continua actualment amb
l'hostatgeria.

El volcà del Traiter està
format  pe l  Tra i te r

superior, el Traiter inferior
i el puig de la Codina; pel
que fa al volcà de les
Medes, el formen el puig

de les Medes, el puig Rodó
i el  cràter d'explosió de
Llacunagra.

LES ROQUES ENCANTADES.
La llegenda conta que el

diable feia desprendre grans
pedres enmig de les tempestes, i
que feren que Joan Carbonés, de

la casa dels Carbonés de la
parròquia de Sant Pere Sacosta,
al segle XVII, hi portés una imatge
i hi fes d’ermità, cosa que acabà
per sempre amb les malvestats
geologicodiabòliques dels

esllavissaments dels cingles
de la Salut.

NUCLI DE LES ENCIES.
Per accedir al nucli de les Encies
cal agafar la GI-531 que porta cap
a la Vall del Llémena. En destaca
l'església de Santa Maria de les
Encies, d'origen romànic, però en

l'actualitat només en resten
elements datats a partir del segle
XVII. La població que habita a les
Encies és disseminada. D'aquesta
zona es coneix LA LLEGENDA
DEL BRUIXOT DE LES ENCIES.
La història del bruixot de les Encies
és la història d’un gran drama de
les èpoques renaixentista i
barroca. La relació detallada del
procés fou recollida en acta l’any
1619.

CAPELLA DE L’ÀNGEL

Gorg de Santa Margarida
(R.2)

Àrea de pícnic “la Parada”

Oficina de Turisme

COGOLLS
El nucli de Cogolls el formen

l’escola, la rectoria i l’església, de
la qual destaca la llinda del porxo,
datada de l’any 1753, i la fornícula

on s’insereix el Sant. La resta de
la població es dissemina al llarg de
la conca de la seva riera. La
parròquia de Sant Cristòfol de
Cogolls era la més antiga de les
set parròquies de la Vall d’Hostoles
(anterior al segle X), i depenent de
les èpoques estigué sota
l’obediència del bisbe de Girona o
de l’abat del monestir d’Amer.

Sant Pelegrí o Sant
Grau, capella erigida

l’any 1862. S’hi celebra un
aplec centenari.

Gorg del Molí dels
Murris. (R.1)

Gours de la riera
de Cogolls:

són acumulacions de calcita que
formen esglaons sobre un terra
que presenta un cert pendent.
Cada graó està limitat per una
cresta vertical, de manera que reté
l’aigua com si fos un safareig. Els
gours de Cogolls mantenen aigua
tot l’any.
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Planta del castell d’Hostoles.

1. Torre rodona primitiva
(s. XI-XIII).
2. Torre del s. XIV-XV.
3. Part més antiga del castell
(pre-feudal - feudal).
4. Cisterna.
5. Muralles sobre tallats
de roca.
6. Segon recinte
(s. XII-XIII).
7. Estances.
8. Torre.
9. Porta d’entrada.
10. Penya-segats i
muralla caiguda.
11. Tercer recinte
(XIV-XV).
12. Gran cisterna.
13. Muralles.
14. Porta d’entrada,
únic lloc accessible.

Planta del castell de Puig-Alder.

1. Capella.
2. Resta possible de muralla.
3. Roca on s’aixecava el
castell.
4. Cisterna.
5. Roca tallada.
6. Murs de pedra seca.
7. Placeta de pedra plana,
amb galeries per sota.

Mas El Fontanil
972 44 84 62

info@calarnau.com
www.calarnau.com

Ctra. de Sta. Coloma a Olot, km.57 - Les Planes d'Hostoles (Girona)
Tel. +34 972 44 84 11 - c/e info@lacurenya.com

www.hotelcangaray.com
Les Planes d’Hostoles

Tel 448 253    649 508 371

L A  C A S E T A
Av. Narcís Arnau, 7
Telèfon 972 44 80 33
17172 LES PLANES D’HOSTOLES
(Girona)

Ctra. de les Encies, s/n
17172 Les Planes

d’Hostoles (Olot)
+ 34 972 98 01 87

elsiubes@gmail.com
www.maselsiubes.com

Propera obertura d’allotjament

Ctra. les Encies
972 44 80 30 · 972 44 86 00
17172 Les Planes d’Hostoles

LA GARROTXA

CÀMPING, RESTAURANT I PISCINA
L’ALGUER Saló per a banquets

Tel. 972 448 010 / 606 805 220
a/e: info@torretil-lers.com

www.torretil-lers.com

Ctra. Santa Coloma -
Olot, Km. 51

Tel. 972 431 005

hostaldelfang@hotmail.com

17172 LES PLANES
D’HOSTOLES - Girona

RESTAURANT
 LA CUINA DELS CINC SENTITS

PROPERA OBERTURA D’ALLOTJAMENT
CELEBRACIONS-CONVENCIONS-SEMINARIS

tel.: 606 82 84 98
lafabricacalgat@gmail.com

LES PLANES D’HOSTOLES - SANT PERE DE RIBES
GIRONA - BARCELONA
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Descripció d’itineraris i rutes

Camí de l’exili o GR 83
Pel terme municipal de les Planes d’Hostoles passa un tram del
sender de gran recorregut transfronterer GR 83, també conegut
com el  Camí del Nord o del Canigó.
Aquest recorregut s’inicia a la població de Mataró i amb una distància
de més de 200 quilòmetres finalitza a Prada de Conflent, a la
Catalunya Nord. Aquest recorregut es pot fer en nou etapes que
transcórren per diverses poblacions de les comarques catalanes
del Maresme, del Vallès Oriental, de  la Selva, de la Garrotxa, del
Ripollès, del Vallespir i del Conflent, arribant al Canigó i a Prada de
Conflent.
Aquest camí, a part d’unir el mar amb la muntanya, és importat
perquè va ser utilitzat per milers d'exiliats que fugien cap a França
a conseqüència de la Guerra Civil.

Camí de Sant Jaume
Pel municipi de les Planes d’Hostoles, passa un tram del camí de
Sant Jaume.
Aquest camí és una extensió del Camino de Santiago, que uneix
Lleida amb Sant Pere de Rodes, passant per Montserrat.
Expliquen que a l’any 600 un grup de religiosos que fugien de Roma
varen arribar en vaixell a les costes del Cap de Creus portant un tresor
singular: un braç i el cap de l’apòstol Sant Pere.
Perquè les relíquies no fossin profanades, els clergues les van
amagar en un pendent de la muntanya de Verdera, des de la qual
es divisa un bell paratge. Segles més tard, en aquest lloc es va
aixecar Sant Pere de Rodes, un monestir que amb el temps es va
convertir en un gran centre de peregrinació.

Ruta pel nucli antic de les Planes
És una ruta de curta durada i de fàcil trajectòria, ja que el nucli del
municipi es pot considerar planer i la durada és d’uns 30 minuts.
S’inicia a la Plaça Nova que s’hi pot veure l’escut del municipi. Se
segueix per la Pujada del Remei, on antigament hi havia el castell
dels Olmera, la milícia de les Planes que, malgrat ser testimoni de
la revolta remença, durant la guerra civil quedà greument afectada
i als anys 60 s’acabà de derruir per criteris urbanístics, la font que
era propietat del castell, en destruir-se quedà de l’ajuntament. Al
mateix lloc, també hi havia la capella del Remei, destruïda durant
la guerra civil, juntament amb un meravellós retaule barroc i altres
objectes sagrats.
Tot caminant s’arriba a la Plaça Espanya, que hi destaca la font de
la Bomba, gràcies a la qual els veïns, des del 1910, s’abastien
d’aigua fent-la pujar d’un pou subterrani. Seguint carrer amunt hi ha
l’església parroquial Sant Cristòfol, des de l’any 986 d.c. ja s’hi
aixecava un mas-església pre-romànic que vers el segle XII s’adaptà
a romànica. Al cap de tres segles, els terratrèmols que afectaren a
tota la Garrotxa, la destruïren completament. Per substituir-la, els
visitants n’aixecaren una altre segons l’estil que predominava en
aquest segle, el gòtic. L’església gòtica perdurà fins l’any 1939, any
en el qual fou dinamitada a causa de la guerra civil.
Des de la plaça de l’església es pot contemplar el camp de futbol i
l’ajuntament, que fins fa uns cinquanta anys fou la presó del municipi.
Si ens desviem de l’itinerari, un xic més amunt hi ha la font del rector
i la pedra del dimoni. Tal i com explica la rondalla, un dimoni sorgit
de l’infern, en el seu pas per les Planes d’Hostoles, anava muntat
sobre un cavall que deixà la petja, ruent de foc, marcada en una
pedra. Aquesta pedra, situada vora el torrent Llameca, efectivament
té una marca, però per les característiques del relleu, es creu que es
tracta d’un fòssil, possiblement d’un mol·lusc, ja que antigament el
municipi estava inundat per un mar.
Seguint pel carrer Joan Vidal, a l’esquerra hi ha l’antic centre parroquial
on les monges l’utilitzaven com escola privada, d’ús exclusiu per a les
nenes, en destaca encara el campanar d’espadana. A la dreta, l’edifici

restaurat de La Cooperativa en la qual, des del segle XX, els planencs
hi adquirien els queviures en una petita botiga situada a la planta baixa
on també hi havia una peixateria, al soterrani hi havia el forn de pa i
al pis de dalt un cafè. Aleshores s’anomenva la Unió que es creà
legalment el 28 de desembre de 1916, primer estava situada al carrer
Progrés (actual Moragas i Barret) a ca la Pepa Jepica.
Baixant pel carrer Balmes, la ruta segueix pel carrer de la Font on
, la majoria de cases conserven el testimoni dels anys palès a les
llindes, les qual també contenen l’ofici dels que hi habitaven, oficis
com: esclopers, cistellers, carreters, etc.
Al capdamunt del carrer hi ha la font de Can Roure, edificada el 1767
per la casa de la Vedruna. A poca distància hi ha el safareig de la
Vedruna on encara és freqüent veure-hi dones rentant roba.
Deixant el safareig a mà dreta,es continua recte i es va fins a la
Font de l’Àngel i fins a l’ermita de l’Àngel. Llavors cal retornar al
safareig de la Vedruna i continuar pel carrer Nou de la Vedruna on
hi ha l’antiga casa de la Vedruna datada al segle XIII i que dóna
nom a tot aquest sector. Per contemplar-la en la seva totalitat, es
pot vorejar i es retroba el carrer Nou de la Vedruna passant per
davant la nova font.
Seguint fins a l’Avinguda Narcís Arnau, es passa per davant l’escola
Sant Cristòfol, d’estil modernista inaugurada a finals de l’any 1918.
I ja per finalitzar l’itinerari urbà es puja per la Rambla, que porta el nom
de Dolors Moreno pel fet que aquesta senyora va cedir els terrenys per
urbanitzar tot aquest sector, on a mitjans del segle XX s’hi van fer cases
adossades, la plaça i la mateixa rambla.

El Molí del Murris  R.1
Des de l’Oficina de Turisme, seguiu la Via Verda direcció
Sant Feliu. Abans de passar a sota el pont,  heu de
sortir de la Via Verda per enllaçar amb la carretera
asfaltada, a l’esquerra, i us trobareu a sobre el pont.
Seguint la carretera,  es troba un senyal a la dreta que
diu: GORGA DEL MOLÍ DEL MURRIS. Aquí hi ha un petit aparcament.

Després, camineu per la carretera forestal uns 100 m i amb 3 minuts
trobareu el molí del Murris.
Dificultat: Baixa
Temps: 1/2 hora
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1740041

El Saltant de Santa Margarida  R.2
Des de l’Oficina de Turisme, agafeu la Via Verda que
passa per davant del restaurant la Caseta. Continueu
la Via Verda i passareu per sota d’un pont, després
un segon pont, també per sota, i un últim pont amb
baranes de fusta. Just després del pont de baranes,
s’ha de trencar a l’esquerra, que hi ha una ermita en ruïnes; aneu
seguint el corriol i passareu pel costat de 3 torres elèctriques i, a la
tercera, trenqueu a la dreta, en un caminet fins arribar a baix.
Dificultat: Mitjana
Temps: 1/2 hora
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1798580

El Roure de la Xuriguera  R.3
Des de l’Oficina de Turisme, heu de seguir recte cap
a la carretera principal (C-63), trenqueu a la dreta i,
seguint la carretera uns 100 metres, trenqueu a
l’esquerra. Continueu fins que arribeu a la carretera
que es troba al costat de la part baixa del camp de
futbol, que és la carretera que porta a la Xuriguera. Aquesta carretera
és asfaltada fins que s’arriba a una masia que s’anomena el Bosqueró.
Aquí trobarem un cartell que diu “Espai d’Interès Natural”; aquest
cartell és a l’inici del camí de sorra. A partir d’aquí continuarem en
la mateixa direcció seguint la pista. Tot pujant arribarem a una tanca
(negra amb ratlles grogues), que ens serà una referència per saber
que el camí que estem seguint és correcte. Un cop passada la
tanca, arribarem a una roca (la roca de la Xuriguera), anirem seguint
camí amunt. Més endavant arribarem a un punt on a mà esquerra
ens quedarà una masia (la Costa). Haurem de seguir recte i desviar-
nos del camí per anar a la tanca següent (de color verd). Seguirem
el camí que porta a Sant Martí Sacalm passant per uns prats i, un
cop travessat el rec, que actualment està una mica sec, a uns 50
m trobarem un petit planell. A mà dreta surt un corriol que, en uns
3 min en direcció cap amunt, ens portarà a peu de l’arbre.
Dificultat: Baixa
Temps: 1 hora
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1739746

Castell d’Hostoles  R.4
Sortiu de l'Oficina de Turisme i seguiu la Via Verda
direcció Sant Feliu de Pallerols fins que trobeu un
indicador que diu Castell d'Hostoles. Deixeu la Via Verda
i caminant 100 m. travessant el bosc trobareu la carretera
C-63. Ull al creuar la carretera! Just aquí és on comença
el camí de pujar al Castell que, en 1/2 hora s'arriba a dalt.
Distància recorreguda: 3,97 quilòmetres
Altitud mín: 328 metres, màx: 532 metres

Desnivell acumulat pujant: 189 metres, baixant: 1 metres
Grau de dificultat: Moderat
Temps: 1 hora
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1945167

Gorg de la Plana  R.5
Sortiu de l'Oficina de Turisme i seguiu la Via Verda
direcció Amer. Al trobar els indicadors del Camí de
Sant Jaume, seguir el tram urbà que passa pel mig
del poble (a la dreta). Al final d'aquest tram hi ha la
Plaça de la Vedruna, creuar el riu, seguir pel camí
d'herba i trencar a l'esquerra al Molí Paperer i travessar els horts
fins al final.
Distància recorreguda:�2,04�quilòmetres�
Altitud�mín:�334�metres,�màx:�374�metres
Desnivell acumulat�pujant:�34�metres,�baixant:�1�metres
Grau de dificultat:�Fàcil
Temps: 1/2 hora
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1793859

Ruta en bicicleta
Les Planes – Vistalegre – Les Planes

Distància recorreguda:�4,1�quilòmetres
Altitud�mín:�327�metres,�màx:�386�metres
Desnivell acumulat�pujant:�51�metres,
baixant:�59�metres
Grau de dificultat:�Fàcil
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1796554

Les Planes – St. Feliu – Cogolls – Les Planes

Distància recorreguda:�15,92�quilòmetres
Altitud�mín:�327�metres,�màx:�602�metres
Desnivell acumulat�pujant:�274�metres,
baixant:�273�metres
Grau de dificultat:�Difícil
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1755440

Les Encies – St. Esteve de Llémena – St. Aniol de
Finestres – Les Encies

Distància recorreguda:�31,89�quilòmetres
Altitud�mín:�271�metres,�màx:�835�metres
Desnivell acumulat�pujant:�993�metres,
baixant:�990�metres
Grau de dificultat:�Moderat
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2027122

Gastronomia i productes artesans
En destaquen els productes culinaris elaborats de forma artesana
com els embotits.
També són típics els plats de la Cuina Volcànica de la Garrotxa,
que es poden degustar en alguns restaurants del municipi.

Plaça Espanya, 2 tel. 972 44 90 04
17172 LES PLANES D’HOSTOLES

     Ajuntament
     Centre Cívic, Llar de Jubilats
     Oficina de Turisme - Agència 

de viatges
     Taller Mecànic

ALLOTJAMENTS
a - Càmping l’Alguer. Restaurant i piscina
Ctra. de les Encies. 972 44 80 30

b - Càmping Molí de Vilamala
Molí de Vilamala. 972 44 82 88
c - Hotel Can Garay
Av. Narcís Arnau, 4. 972 44 82 53
d - Turisme rural ca l’Arnau
Mas el Fontanil. 972 44 84 62
e - Turisme rural el Bosqueró
Mas el Bosqueró. 680 31 02 63
f - Turisme rural El Llober
Mas el Llober. 681 08 85 01

BAR - RESTAURANTS
g - Hostal del Fang
Ctra. Sta. Coloma-Olot. 972 43 10 05
h - La Torre dels Til·lers
Ctra. Anglès-Olot, Km 27.
972 44 80 10 / 606 805 220
i - La Caseta
Av. Narcís Arnau, 7. 972 44 80 33
j - Bar-restaurant Collell / Can Llens
Av. Narcís Arnau, 36. 972 44 80 67

k - La Curenya
Ctra. Sta. Coloma-Olot, Km. 57.
972 44 84 11
l - Mas El Siubès
Ctra. de les Encies. 608 73 84 44
m - La Fàbrica (Cal Gat)
C/ Balmes, 12. 606 82 84 98
n - Cafeteria C. Martí
Av. Narcís Arnau, 47. 972 44 80 68
ny - Fonda Arnau
C/ Salvador Simón, 2. 972 44 80 12

COMERÇOS
o - Autoservei Puigvert
C/ Moragas i Barret, 10. 972 44 82 52
p - Forn de pa Carles
Plaça Espanya, 2. 972 44 90 04
q - Carnisseria Ubach-Galán
C/ Moragas i Barret, 1. 972 44 80 88
r - Llibreria Serra
C/ del Pla, 10. 972 44 80 37
s - Fruiteria Maria Berenguer

Av. Narcís Arnau, 55. 972 44 84 18
t - Floristeria Ma. Angels
Plaça Nova, 1. 972 44 80 61
u - Forn de pa Busquets
C/ Sant Salvador, 1. 972 44 82 41
v - Queviures Enriqueta Encesa
C/ Font de Maia, 3. 972 44 81 41
w - Mitplan
C/ Santa Magdalena, 7. 972 44 80 25
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Àrea de picnic

Gasolinera

Bici-carril (Olot-Girona)

Església

Escola

Farmàcia

CAP
Dispensari

Pl. Dr.TomàsFrancc/ de l’Àngel

c/ Jacint Verdaguer

ACTIVITATS I
ZONES ESPORTIVES
I DE LLEURE
Via verda del carrilet d’Olot-
Girona. 54 km.
Equitació
Piscina
Pràctica del muntanyisme i
amb BTT
Pista de bàsquet (parc de la
Plaça Nova)
Ping-pong (parc de la Pl. Nova)
Àrea de pic-nic la Parada

FESTES
Festa del barri del Jonquer. Maig, el cap de setmana de Sant
Isidre.
Festa Major. Últim cap de setmana de juliol, Sant Jaume, 25 de
juliol.
Festa de les Encies. El segon diumenge de setembre.
Festa de Santa Espina. Quart cap de setmana de setembre.
Fira del Bastó i la Fusta. Quart dissabte del mes de setembre.
Aplec de Sant Grau. Segon diumenge d'octubre.
Homenatge a la Vellesa. Dilluns de Pasqua.
Mercat setmanal: Cada divendres al matí.

TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament ...... 972 44 80 06
Dispensari - CAP .. 972 44 81 12
Farmàcia ......... 972 44 80 15
Oficina de Turisme ..............
........................ 972 44 80 26
Taller Mecànic .. 972 44 81 86
TEISA Olot ....... 972 26 01 96
Estació autobusos, Girona ...
........................ 972 21 23 19
RENFE Girona ... 972 20 70 93
Aeroport de Girona ............
....................... 972 18 66 00

C

Les Planes d’Hostoles

www.lesplanes.cat

Les Planes
d’Hostoles

Ajuntament de les Planes d’Hostoles
C. Reverend Ramon Costa, 1
17172 Les Planes d’Hostoles

Tel. 972 44 80 06
ajuntament@lesplanes.cat Bar - Restaurant

Tracte familiar - Cuina casolana
Habitacions

C/ Salvador Simon, 2 - Tel. i Fax 972 44 80 12
17172 LES PLANES D’HOSTOLES


