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Una Guia per a descobrir
en família la ciutat dels volcans.
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Altres recursos familiars
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Família, benvinguda!
Amb aquesta guia podreu descobrir la ciutat d’Olot,

de manera lúdica, a través de 10 propostes amb activitats.
També hi trobareu serveis turístics pensats per a la família,

un calendari anual per no perdre-us cap esdeveniment
i 50 coses que podeu fer a la Garrotxa (activitats dels 3 als 99 
anys!). Cada itinerari consta d’una breu explicació, la durada, 
una curiositat amb una pregunta i una proposta d’activitat 

que sempre serà un repte fotogràfic.
Si heu superat els reptes, us animem a fer un història amb les 

vostres fotografies i compartir-les a  #DescobreixOlot.
Si compartiu les imatges d’un mínim de 5 activitats,

rebreu un obsequi de l’Oficina de Turisme d’Olot que podreu 
recollir a l’oficina mateix. Molta sort i bona ruta!   

Cuac cuac,
fan els ànecs  

Olot,
entre flames! 

Arquitectura
i paisatge

Un munt
de Museus! 

Anem
a plaça! 

Altres espais
i recursos familiars

Tuut tuut que se’n 
va el tren d’Olot!  

Les oques
van descalces! 

Aigua,
aigua, aigaaa!

Què bell és el 
barri vell! 

Guaita
quines façanes!  

Itinerari pel riu Fluvià

Els quatre volcans d’Olot

Als peus del volcà Montsacopa 

Els Museus d’Olot

La Plaça Mercat i el Rengle 

La Via Verda a peu o en bicicletaParcs i jardins imprescindibles

Ruta de les fonts Matinal pel barri vell Ruta modernista
curiositats
ySabeu que a la 
façana de la casa 
Gaietà Vila hi ha 
molts dracs?

yQuants dracs heu 
trobat? 

yAbans de la 
Llibreria del Drac 
hi havia hagut el 
Cafè Novedades, 
un cafè molt bonic 
amb miralls, billars 
als sòtans i servien 
granissats.   

curiositats
ySabeu quina era 
la frase que es va fer 
famosa sobre el tren 
d’Olot?: “El tren 
d’Olot marxa quan 
vol i arriba quan 
pot”.

yInventeu-vos 
una frase sobre el 
tren d’Olot que rimi, 
a veure si és tan 
divertida com la que 
heu llegit. 

curiositats
ySi coneixeu algú 
que es diu Tura, 
segur que és d’Olot. 
El seu sant és el 8 
de setembre, com el 
sant d’altres verges 
trobades, com ara 
Núria o Meritxell. 
Heu pensat mai d’on 
ve el vostre nom? 
 
yDiuen que no és 
bon olotí “qui no 
visita la verge del 
Tura al vespre i al 
matí”. 

curiositats
yAquest paratge 
excepcional ha estat
un bon decorat per
als pintors que creaven 
a plein air (que vol dir a 
l’aire lliure), un espai per 
fer-s’hi fotografies de 
família o de casament, i 
un escenari de festivals de 
dansa i música.
yEl Sismògraf és el 
festival de dansa que 
detecta el moviment. 
Cada any moltes de les 
companyies de dansa 
que hi participen trien 
el Parc Nou per ballar-hi. 
Us animeu a fer un ball 
contemporani?  

curiositats
ySabeu que
La Càrrega és un 
quadre modernista 
molt famós,  fet per 
Ramon Casas el 1902 
i té una història molt 
divertida?
Pareu l’orella al 
costat dels auriculars 
que ho expliquen.

yQuè és el que 
més us ha agradat de 
la història d’aquest 
quadre? 

curiositats
ySabeu que 
l’edifici del Mercat 
d’Olot es diu 
l’umbracle?  
  
yPer què
creieu que té
aquest nom?

curiositats
yEls volcans 
d’Olot són molt joves 
i, encara que no 
siguin pas els més 
joves dels gairebé 42 
volcans que hi ha a 
la Garrotxa, sí que 
tenen almenys uns 
15.000 anys.

ySi mireu bé el 
mapa i feu una línia 
unint els quatre 
volcans, quins són els 
que surten alineats? 
I si seguim el riu, 
quina forma de línia 
ens queda? 
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Us proposem 50 coses per fer 
a la Garrotxa, de 3 a 99 anys
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OLOT
Casa Solà Morales

OLOT
Via Verda

OLOT
Església de Sant 
Esteve

OLOT
Parc Nou

OLOT
Font de les Tries

OLOT
Museu dels Sants

OLOT
Mercat d’Olot

OLOT
Pont de Santa
Magdalena

OLOT
Montsacopa

OLOT
El Firal

Sortint de l’Oficina de Turisme d’Olot: ➞ 

D3 just davant podem veure la Casa Gassiot 
➞ D3 de l’arquitecte municipal Alfred Paluzie. 
Pugem pel carrer de Sant Rafel i arribem a la 
casa Gaietà Vila ➞ C4 del mateix arquitecte. 
A les cases modernistes sempre hi veiem el tre-
ball amb ferro forjat, la ceràmica i el trencadís, 
el guix, els vitralls i les decoracions vegetals i 
animals. Firal amunt, arribem a la casa Solà 
Morales ➞ B3, amb dues nimfes de l’abun-
dància a la part baixa: és una casa reforma-
da per l’arquitecte Domènech i Muntaner. De 
tornada, trobem la porta lateral de l’església 
de Sant Esteve, de l’arquitecte Jaume Sure-
da ➞ D5; baixem pel carrer de la ‘Nena sen-
se lluna’, d’Anna Manel·la ➞ D5 i arribem a 
Can Ferrer ➞ D5, una pastisseria modernista. 
Anem a la plaça Major ➞ C5 i, seguint el ca-
rrer del Carme, arribem a la casa Escubós ➞ 

C6 i al davant la Casa Pujador ➞ C6, de l’ar-
quitecte figuerenc Josep Azemar. Als baixos, 
hi trobem l’agrobotiga de Can Morera ➞ C6, 
que encara conserva els mobles del que havia 
estat la cotilleria Ideal. i

El tren a Olot va arribar el 1911: era l’úl-
tima estació d’un tram de més de 50 km que 
sortia de Girona i arribava a Olot. A l’espla-
nada de l’estació ➞ i9 hi havia les vies, els 
vagons, les màquines i la caseta de venda de 
tiquets. El tren va funcionar fins al 1969, que 
van eliminar les vies, i avui és una via verda 
excel·lent per anar a peu o en bicicleta d’Olot 
a Girona, i si es vol fins a Sant Feliu de Guí-
xols. Durant el trajecte passarem per la pista 
d’atletisme ➞ J5, construïda pels arquitectes 
RCR d’Olot, premiats mundialment, i el parc 
de Pedra Tosca ➞ L5, també fet per ells, un 
laberint de cabanes de pedra tosca, caminets, 
conreus de diferents tipus i un jardí botànic. 
De nou a la via verda i de tornada, pararem al 
baixador de Codella ➞ K5 i continuarem fins 
a les fonts de Sant Roc ➞ i8, paratge ideal 
per refrescar-nos i escoltar com transcorre del 
riu Fluvià. ¢

Davant l’església de Sant Esteve ➞ C4 hi ha 
tres fornícules buides on hi havia les escultures de 
sant Esteve, santa Sabina i sant Valentí, que van 
caure per la Guerra Civil. Seguim pel carrer Major 
➞ D5, travessem la plaça Major ➞ C5 o dels ge-
gants, com popularment se la coneix, i arribem al 
santuari del Tura ➞ C6. Espiant per la porta de 
l’església, veurem al fons l’escultura romànica del 
segle XII de la verge del Tura, patrona d’Olot.  El 
primer carrer a l’esquerra de l’església és el carrer 
més estret d’Olot, quasi el podem tocar de costat a 
costat, i ressegueix la línia recta de la desaparegu-
da antiga muralla medieval. Arribem al passeig 
de la Muralla ➞ C7 i girem cap al convent del 
Carme ➞ C7, amb un claustre renaixentista del 
segle XVI. Olot es va reconstruir, després dels te-
rratrèmols del segle XV,  des d’aquí i fins a la plaça 
Major, amb carrers rectes i illes de cases al mig: 
una quadrícula perfecta. Girem cap a la plaça de 
Campdemàs  ➞ C6, seguim per plaça de les 
Monges ➞ C5 i acabem a la plaça Major. g

El Parc Nou ➞ J10 és un jardí botànic on 
podeu descobrir plantes, arbres, arbusts, flors, 
animals i curiositats llegint els petits senyals 
que trobareu o jugant amb la motxilla del parc.

Hi ha una estació meteorològica, un her-
bolari de plantes medicinals, una font i molts 
prats per jugar, amb unes oques que van des-
calces i que van al seu aire. Al mig, can Cas-
tanys ➞ J10 havia estat una casa particular, 
un museu d’art, un museu dedicat als volcans 
i avui hi trobareu una petita cafeteria molt 
agradable. Si seguim l’eixample Malagrida, un 
passeig arbrat amb cases senyorials i jardins 
elegants ➞ Hi10¯11¯12 arribem al parc de les 
Mores ➞ i12, al costat del riu Fluvià, un espai 
de jocs infantils, un parc de salut  i un quios-
quet a l’estiu per prendre un refresc. A l’altra 
banda del riu, els prats de la Mandra ➞ i12, 
un lloc ideal per a fer-hi una bona migdiada. 0

Cultura
Teatre Principal d’Olot 1  
Programació de Rialles els diumenges a la tarda.  

Biblioteca Marian Vayreda  2
Dissabte matí i tarda obert, dilluns contes pels més petits. 

Botigues 

I_Botiga 3
La botiga de l’Oficina de Turisme d’Olot.

Recursos turístics autoguiats 
JugaParc
la motxilla del Parc Natural 4
La Motxilla
de la Faràndula 5
Les ulleres 3D
del Volcà Montsacopa 6
La Motxilla
dels Racons del Parc Nou 7

I si plou?
Teatre Principal 1
Els Museus d’Olot 8 9
Espai Cràter 10
I és que
«si no plou a Olot, no plou enlloc!»

El Mercat d’Olot ➞ E4 avui és un edifici 
molt modern, una caixa de vidre de quatre 
plantes, dues de soterrades i dues a la vis-
ta. Un edifici intel·ligent que funciona amb 
energies renovables. Antigament, el mercat 
es feia al mig de la plaça Major, fins que van 
decidir fer un mercat nou cobert. I així hem 
arribat al que podem veure avui.

Al costat del Mercat d’Olot, hi trobareu 
el rengle ➞ E4, una filera de petites parades 
dels pagesos dels voltants d’Olot que  cada 
dissabte venen el que recullen de l’hort.

Al Mercat d’Olot, hi trobem productors 
locals que estimen molt el que fan cada dia. 
Quina gana, quan entrem al Mercat d’Olot! 
ß

Ruta que comença al Pont de Ferro ➞ i10 
i continua en direcció est, seguint el serpen-
teig del riu Fluvià entre arbres i prats, un pai-
satge únic i amb zones de joc, com el parc de 
les Mores ➞ E6, el parc de Miquel Martí i 
Pol ➞ C8 o bé el tram basàltic ➞ C8 del riu, 
dit així perquè hi ha grans pedres basàltiques. 

La ruta travessa per sota el pont de Sant 
Miquel, segueix pel parc dels Nius ➞ B9 i, 
seguint arran de riu, arriba fins a la font de 
les Tries ➞ D20. Aprofiteu per omplir la can-
timplora i fer un glop als 4 dolls d’aigua. ®

Olot és una ciutat sobre quatre volcans que, per 
sort, estan adormits. Anem-los a descobrir! Sortim de 
l’Oficina de Turisme ➞ D3 en direcció oest, seguint 
el sender marcat en marró, i pugem al volcà de 
Montolivet ➞ G9. No sembla un volcà perquè el 
cràter, en forma de ferradura, no es veu. Baixem pel 
barri de Sant Pere Màrtir ➞ F9 i pugem al volcà del 
Montsacopa ➞ D12, abans però, observarem els 
colors i les formes de la greda a l’espai de la gredera 
➞ D13. Pugem fins al cràter, que és completament 
circular ➞ D13. Baixem per la rampa del viacrucis ➞ 

D13, travessem el riu Fluvià ➞ E14 i enfilem el camí 
fins al parc de les Bisaroques ➞ G15. Del costat de 
l’escola amb el mateix nom, en surt un itinerari de la 
xarxa Itinerànnia ➞ F16 cap al volcà de les Bisaro-
ques ➞ F17, amb el cràter en forma de ferradura. 
Si seguim pel camí marcat, arribarem a la font de 
les Tries ➞ D20 per beure aigua i tornar seguint 
el riu Fluvià de pujada, fins al centre d’Olot. El quart 
volcà és la Garrinada ➞ AB14¯15, però aquest el 
contemplarem de lluny perquè no s’hi pot pujar. !

El Firal d’Olot ➞ C3¯4 és el passeig cen-
tral,  on  cada dilluns es fa mercat de fruita i 
roba, i on tenen lloc molts d’altres actes cul-
turals i socials. Al capdamunt, una font amb 
sortidors ens refresca tot pujant cap a l’antiga 
Plaça de Braus ➞ B2¯3 fins a l’Espai Cràter 
➞ A2¯3.

Aquest és un espai museístic enfonsat dins 
un volcà anomenat del Puig del Roser. A 
dins, se’ns explica el paisatge volcànic de la 
Garrotxa i de la resta del món. És un espai 
educatiu que no us podeu perdre.

Tot baixant, continuem la ruta pel Firalet 
➞ C2¯3, el firal petit, obra dels arquitectes 
RCR construït amb pedra basàltica negra, i 
que ens recorda que Olot està construït sobre 
terreny volcànic.

Al Firal, ens aturem davant l’escultura La 
primera lectura, de Miquel Blay ➞ C6 feta 
de pedra de Girona amb nummulits incrustats.  
Foc, aigua, terra i aire, tot en un sol espai. 4
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Si heu fet un mínim de 5 activitats,
veniu a l’Oficina de Turisme,
deixeu les vostres dades i rebreu un 
obsequi de la nostra botiga:

∏∫∏∫*∏∫∏∫*

∏∫º∏∫

• Busqueu i fotografieu els elements 
decoratius de les façanes modernistes 
que es repeteixen a totes les cases que 
heu vist.

Al llarg de la via verda del Carrilet 
descobrireu espais molt interessants 
per fotografiar:
• L’antiga estació del tren d’Olot.

• El monument Als Vençuts de l’escultor 
Claudi Casanovas. 
• L’estadi municipal d’atletisme.
• El baixador de Codella.
• Les cabanes de diferents formes al parc de 
Pedra Tosca.  

• Fotografieu  un contrapicat davant 
les façanes de Sant Esteve i del 
santuari del Tura. 
• Al costat de l’església del Tura hi 

trobareu el solar de Can Sau i una obra d’“Un 
parell d’arquitectes” premiada el 2020 . 
Fotografieu les imatges que hi ha  entre els 
tres enormes arcs.
• Fotografieu un porc i un xai.

• Feu–vos una fotografia ballant per 
l’espai Parc Nou que més us hagi 
agradat. 
• Feu–vos una fotografia fent la 

migdiada als prats de la Mandra.
• Si sortiu de l’Oficina de Turisme, no us 
oblideu de demanar la motxilla dels racons 
del parc Nou per poder-hi jugar. Feu-vos una 
fotografia amb la motxilla o fent alguna 
prova. 

• Sabeu què són els “titius” ? Es tracta de 
beure aigua a galet i, sense que te’n caigui 
cap gota, s’ha d’anar cantant i comptant: 
“Un titiu, dos titius, tres titius...” fins on 

s’arribi. Us proposem que  a cada font superem el 
rècord anterior. Quants “titius” podem cantar?
• Feu una foto al costat d’una font fent “titius”: 
una al costat del conill i una altra al costat de 
l’àngel.  

• Feu una fotografia de l’objecte o 
l’espai que més us hagi agradat de 
cada un dels museus que heu visitat.
• A la Casa Museu Can Trincheria, 

fotografieu el caganer del pessebre 
monumental.

Avui anem a plaça a comprar per fer 
un menú de Cuina Volcànica, una 
cuina amb productes km0:
- 1r plat: patates d’Olot.

- 2n plat: fesols amb botifarra esparracada.
- Postres: coca de llardons amb un got de 
ratafia.
Per poder-ho cuinar, primer cal anar-ho 
a comprar. Feu una fotografia a tots els 
ingredients que necessitareu per cuinar 
aquest menú, que serà per llepar-se’n els 
dits!

Fotografieu
• Tots els ponts que travessen el riu 
al llarg de la ruta.
• La fauna del riu Fluvià: l’ànec 

collverd, el bernat pescaire, la llúdriga o 
algun cranc de riu. 
• Diferents roques basàltiques amb 
diferents formes.

Busqueu una marca feta amb ceràmica, a la 
paret d’una fàbrica que indica el nivell de 
l’aigua de l’any 1940.

• Busqueu aquestes quatre pedres 
volcàniques: una cendra (menys de 2mm), un 
lapil·li (de 2 a 6 mm), un bloc (més de 6 mm).
Busqueu 2 pedres amb dues formes 

diferents:
• una escòria: una pedra poc polida
• una bomba: una pedra erosionada, com una 
bomba d’un canó.
Feu una fotografia  ensenyant les diferents 
pedres a cada un dels tres volcans que heu visitat.

• Si la font del Firal està oberta, 
fotografieu-vos entre els rajos 
d’aigua i els rajos de llum i veureu 
què passa...

• Busqueu fotografies creatives des de 
diferents angles del nou edifici de l’Espai 
Cràter. Us sorprendrà quantes possibilitats 
té!  
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HORA I MITJA
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HORA I MITJA

A PEU

TRES
HORES
A PEU

UNA
HORA I MITJA

A PEU

UNA
HORA
A PEU

DUES
HORES
A PEU

CINC
HORES
A PEU

curiositats
y‘La fontada’ és 
el nom amb què 
es coneixia anar a 
berenar a les fonts 
de Sant Roc amb 
la família: es feien 
jocs de cucanya, 
un berenar amb 
refrescos i, per 
menjar, pa amb 
sucre i vi o pa amb 
xocolata i fuet. Un 
dolç-salat perfecte! 
yA quina font, 
de les 7  que heu 
descobert avui, us 
agradaria fer una 
fontada? Us hi 
animeu? 

OLOT
La Font del Conill

curiositats
ySabeu que tot 
pujant pel Firal, fins 
a la plaça de braus, 
estem enfilant-nos 
per un volcà? Però 
no el veiem perquè 
és a sota. Gràcies a 
l’Espai Cràter, se n’ha 
pogut conservar una 
paret.

yEl material 
volcànic es feia servir 
per a la construcció 
i la jardineria.  
Quants edificis heu 
vist al centre d’Olot 
construïts amb 
material volcànic? 

A l’estiu, amb la calor que fa, de font en 
font i tiro perquè em toca:  sortim de les fonts 
de Sant Roc ➞ i8, passem per la font dels 
Guardians de l’Aigua ➞ H10. Seguim pel 
passeig de Barcelona, pel costat de la font de 
Santa Magdalena ➞ D6, i arribem a la  plaça 
de Josep Clarà amb la seva font  modernista 
➞ E2. Seguim pel carrer de Sant Rafel fins 
a la font del capdamunt ➞ D4. Un cop davant 
l’església de Sant Esteve ➞ C4, la voltem i 
arribem al racó de la Font ➞ C5. Seguim pel 
barri vell per trobar dues fonts del segle XVII: 
la font de l’Àngel ➞ D5 i la font del Conill 
➞ C6. Sortim del tram urbà en direcció al riu 
fins a la font del Parc Miquel Martí Pol ➞ 

E15, i des d’allà resseguim el riu Fluvià fins a 
arribar a la font de les Tries ➞ D20. Tornem 
resseguint el riu fins a trobar el parc de les 
Mores ➞ i12 i allà seguim el caminet del Triai 
➞ L14 fins a la font de la  Moixina ➞ M12 i 
els aiguamolls ➞ G6. h

CINC
HORES
A PEU

DOS
HORES
I MITJA
A PEU

Nom

Cognoms

Mail

Activitats que has fet

Omple les dades i porta la butlleta a l’oficina de turisme 
d’Olot (Francesc Fàbregas, 6).
Si comparteixes 5 imatges de diferents activitats de la guia 
a #DescobreixOlot, rebràs un obsequi!!

Les dades facilitades passaran a ser incorporades en una base de dades responsabilitat 
de DinamiG, amb la finalitat d’enviar informació turística rellevant de la ciutat d’Olot. 
Aquesta incorporació es fa amb la legitimació de l'interessat, qui expressa el seu con-
sentiment per a que així sigui. DinamiG no cedirà dades a tercers, excepte per obligació 
legal. L'interessat té, entre altres, els drets d'accedir, rectificar i suprimir les dades.

A Olot podem gaudir dels museus, pensats 
per ser visitats amb la família. Al Museu de la 
Garrotxa ➞ D5, a l’edifici de l’Hospici, hi ha 
escultures modernistes, pintures dels germans 
Vayreda i l’Escola d’Olot, cartells, objectes dels 
antics oficis i la indústria. A cada sala del Mu-
seu hi ha una proposta de joc per fer en famí-
lia. El Museu dels Sants d’Olot ➞ e5 està 
situat a l’Art Cristià, una fàbrica de Sants que 
encara funciona. Hi trobem sants de tot tipus,  
però també capgrossos i el bestiari de la faràn-
dula. Els gegants d’Olot es van fabricar aquí. 

La Casa Museu Can Trincheria ➞ D4 és 
una casa del segle XVIII amb tots els mobles, 
pintures i quadres d’aquella època, de la fa-
mília Trincheria. No us perdeu el pessebre 
d’enormes dimensions que va fer Ignasi de 
Trincheria ajudat pel seu mosso.

L’Espai Cràter es troba situat al peu del 
volcà Monstacopa ➞ A2¯3, un equipament 
museístic, amb l’última tecnologia, dedicat als 
volcans i al paisatge volcànic. #

curiositats
yEl 18 d’octubre del 
1940, el riu Fluvià es 
va desbordar tant que 
més de 1.000 persones 
que treballaven a les 
fàbriques, ubicades al 
costat del riu, van quedar-
se tres mesos sense 
poder treballar mentre 
arreglaven i assecaven 
tots els desperfectes. 
Va ser com un Glòria
de fa 80 anys!

yBusqueu una marca 
de ceràmica, a la paret 
d’una fàbrica, que indica 
el nivell de l’aigua de 
l’any 1940

http://ca.turismegarrotxa.com/la-garrotxa-t-espera/50-coses-a-fer-abans-dels-99-anys/
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