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Arriba la 3a edició del Festival de
Senderisme: el Garrotxa Volcànic
Walking
Del 28 al 30 de maig s'ofereixen 18 activitats, on l'arquitectura més
avantguardista es combina amb itineraris nocturns, ascensions a cims
emblemàtics, rutes per coves i gorgs i propostes més pausades i relaxants per a
tot els públics

El Garrotxa Volcànic Walking ofereix 18 activitats a tota la comarca. | Foto: Xavier Borràs.

Els vinents 28, 29 i 30 de maig se celebrarà la tercera edició del Garrotxa Volcànic Walking
(https://www.itinerannia.net/ca/festivals/garrotxa-volcanic-walking/) en el marc dels Festivals de
Senderisme dels Pirineus, que tot just es van presentar ahir des del volcà Montsacopa a Olot. El
festival de senderisme a la Garrotxa, amb 18 activitats diferents per a descobrir el patrimoni
natural i cultural de la comarca, de la mà de guies locals, bons coneixedors del territori.
Turisme Garrotxa i la Xarxa de Senders Itinerànnia, organitzen per tercer any consecutiu el
festival, emmarcat als Festivals de Senderisme dels Pirineus, coordinats per l'IDAPA (Institut de
Desenvolupament de l'Alt Pirineu i Aran) i amb el suport de la marca turística Pirineus, el patronat
de Turisme Ara Lleida i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona.
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Els festivals de senderisme, tenen com a finalitat promoure el senderisme com una activitat d'oci
saludable i sostenible i ofereixen un programa de rutes guiades a peu, per diferents indrets del
territori i per a tots els públics. Els preus són inferiors als habituals i són una oportunitat excel·lent
per descobrir una cara més real, autèntica i desconeguda de diferents racons de tot el Pirineu.

(https://docs.gestionaweb.cat/1062/af-festival-senderisme-garrotxa-2021-1542155.pdf)
Trieu alguna de les 18 activitats del Garrotxa Volcanic Walking, del 28 al 30 de maig. Foto:
@turismegarrotxa.

Aquesta tercera edició, el festival ofereix 18 activitats de senderisme durant 3 dies. Activitats on es
fusiona l'arquitectura, la cuina i el paisatge, passejades tranquil·les pel
Parc Natural de la Zona Volcànica, rutes més exigents pels terrenys agrestes de l'Alta Garrotxa.
Ascensions a cims emblemàtics, rutes per coves i gorgs, i activitats més pausades i relaxants que
permetran al visitant i al propi garrotxí, connectar amb la natura i el paisatge de la comarca.
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Entre les activitats guiades, es podrà gaudir de les postes de sol des del cim del Puigsacalm i des
del volcà Aiguanegra, itineraris entre colades de lava, rutes literàries, barranquisme, circuits
d'orientació, visites nocturnes, amb vistes panoràmiques o més refrescants per gorgs.
A totes les sortides s'obsequiarà amb el kit del senderista, i inclouran un tastet de productes locals
oferts pels diferents ajuntaments.

La consellera delegada de Turisme i Cultura del Consell Comarcal de la Garrotxa i membre de la junta de
Turisme Garrotxa, Gemma Canalias. Foto: Xavier Borràs.

Per segon any consecutiu a la Garrotxa s'oferirà la possibilitat de comprar diferents visites amb
allotjament, uns forfets que permetran gaudir de tot el cap de setmana de la comarca. Una
iniciativa que permet incentivar allargar l'estada dels visitants de fora de la comarca.
Les activitats programades (https://docs.gestionaweb.cat/1062/af-festival-senderisme-garrotxa2021-1542155.pdf) a la Garrotxa dins del Garrotxa Volcànic Walking 2021, són:
Divendres, 28 de maig

Quan el sol es pon, des del volcà Aiguanegra
Bestioles de nit
Dissabte, 29 de maig
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Excursió més meditació a la Mina dels bandolers
Sant Miquel del Mont, mirador de la Vall de Bianya
Barranquisme familiar a la Garrotxa
Les tres colades de lava
Arquitectura RCR, paisatge volcànic i dinar d'estrella
El volcà del Croscat a cegues
Gorgues de la vall d'Hostoles fent marxa nòrdica
Posta de sol al Puigsacalm
Fageda de nit
Diumenge, 30 de maig

Les coves de l'Alta Garrotxa
El mirador dels volcans
Ruta dels gorgs de Santa Pau
Pelegrins per Besalú i Beuda
La veu de Joan Maragall retruny pels paisatges d'Olot
L'entorn paisatgístic de Castellfollit de la Roca
Circuit d'orientació als Hostalets d'en Bas
El Volcà del Croscat a cegues
Les rutes estan especialment pensades per realitzar en família i tenen preus diferents en funció de
l'activitat (entre 6 i 30? els adults). Les inscripcions a les rutes es poden formalitzar a través dels
web (https://trescalia.com/garrotxavolcanicwalking/) .
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