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El mes de juny torna el Garrotxa
Volcànic Walking amb la quarta edició
Activitats d'astronomia es combinaran amb l'arquitectura, ascensions a cims
emblemàtics, rutes per fer amb infants o accions més pausades i relaxants

Adriana Ramon, Gemma Canalias i Montse Padrosa han presentat el festival del senderisme garrotxí. |
@ccgarrotxa.

Els pròxims 3, 4, 5 i 6 de juny se celebrarà la quarta edició del Garrotxa Volcànic Walking a la
comarca. El festival de senderisme a la Garrotxa engloba 24 activitats diferents per a
descobrir-ne el patrimoni natural i cultural de bracet amb els guies locals, els millors coneixedors i
interpretadors del territori.
Turisme Garrotxa i la Xarxa de Senders Itinerànnia, organitzen per tercer any consecutiu el
festival, emmarcat en els 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, tal com han explicat
aquest dimecres a la tarda als jardins de la Vila Vella d'Olot, Adriana Ramon, coordinadora
d'Itinerànnia; Gemma Canalias, presidenta de Turisme Garrotxa; i, Montse Padrosa, tècnica de
Turisme Garrotxa.
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
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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.
La principal novetat d'aquesta edició en el conjunt dels 12 festivals que es porten a terme als
Pirineus de maig a octubre és el Passaport dels festivals. Una iniciativa que te per objectiu
afavorir l'assistència a més d'un festival i per tant, conèixer altres comarques dels Pirineus i
les activitats que s'hi poden fer. Les persones que demostrin que han participat en més d'un
festival entraran en el sorteig d'un GPS, una motxilla tècnica i uns bastons telescòpics.

Una caminada per les roques Encantades. Foto: @TurismeGarrotxa.

El Garrotxa Volcànic Walking arriba a la quarta edició tot allargant un dia més de programa i sis
sortides més que el 2021, oferint així 24 activitats de senderisme al llarg de quatre dies. Les
activitats proposades son realitzades per deu empreses de guiatge sòcies de Turisme Garrotxa.
Activitats per a tots els públics on es fusiona la natura, l'arquitectura, l'astronomia i el paisatge
amb passejades tranquil·les pel Parc Natural de la Zona Volcànica i rutes més exigents pels
terrenys agrestes de l'Alta Garrotxa, amb ascensions a cims emblemàtics, rutes per coves,
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.
Entre les activitats guiades, es podrà gaudir de les postes de sol des del cim del Puigsacalm,
itineraris entre volcans, colades de lava i nuclis històrics, rutes literàries, amb vistes panoràmiques,
barranquisme, marxa nòrdica, banys de bosc, circuits d'orientació, visites nocturnes i fins i tot
observació del cel amb telescopis.
A totes les sortides s'obsequiarà amb el kit del senderista, una motxilla i una cantimplora. I els
visitants podran degustar un tastet de productes locals oferts pels diferents ajuntaments. Per
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incentivar allargar l'estada dels visitants de fora la comarca, s'ofereix la possibilitat de comprar
diferents visites amb allotjament, uns forfets que permetran gaudir de la comarca aquest
primer cap de setmana llarg de juny.

Cartell del Garrotxa Volcànic Walking, que allarga un dia mes les experiències. Foto: @TurismeGarrotxa.

Activitats programades al Garrotxa Volcànic Walking 2022
Divendres, 3 de juny

Bestioles de nit
Taller d'astronomia a l'observatori astronòmic Mas Mitjà Rural, amb passejada nocturna
Dissabte, 4 de juny
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El mirador dels volcans
Refresca't, camina, medita... al Gorg de l'Olla i Mina dels Bandolers - Trepitgem el volcà!
Barranquisme familiar a la Garrotxa
Les Roques Encantades
Les tres colades de lava
Fageda de nit
Taller d'astronomia a l'ermita de Sant Andreu de Gitarriu amb passejada nocturna per l'Alta
Garrotxa
Diumenge, 5 de juny

Les coves de l'Alta Garrotxa
Panoràmica des de la Mare de Déu del Cós
Ruta dels gorgs de Santa Pau
Pelegrins per Besalú i Beuda
Molins i volcans
Marxa nòrdica pel romànic de la Vall de Bianya
Arquitectura RCR, els Pritzker del paisatge
Posta de sol al Puigsacalm
Dilluns, 6 de juny

Excursió i ioga al salt del Sallent
La força del Nòrdic i la teràpia d'un bosc
El vulcanisme d'Olot
Circuit d'orientació als Hostalets d'en Bas
L'entorn paisatgístic de Castellfollit de la Roca
Joan Maragall, més enllà de la fageda

Les rutes estan especialment pensades per realitzar en família i tenen preus diferents en funció de
l'activitat (entre 6 i 45 euros).
Al web hi trobareu el detall de totes les excursions i com fer la inscripció. Places limitades.
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