COM VISITAR-NOS
L’Art i Gavarres està repartit en un territori molt gran. Recomanem un mínim de dos dies per
visitar-lo amb temps. Seguidament trobareu com arribar als punts amb obres i així com
propostes d’altres centres d’interès propers que poden complementar la vostra visita.

OBRES DE GIRONA
Accés amb transport públic:
Si arribeu a Girona amb tren o autobús, des de l’estació central podeu desplaçar-vos a la Vall de
Sant Daniel a peu (20´), acostar-vos-hi en un bus (línies L7 o L12) o en taxi.

Accés amb transport privat:
Podeu aparcar a la zona de la Copa o a fora muralles i visitar les obres en una passejada a peu
seguint les senyals que trobareu o les ubicacions.
Entrades a l’àmbit d’ART&GAVARRES per Plaça dels Jurats, Font del Pericot o Torre Gironella.

Temps estimat de visita a les obres:
El recorregut de totes les obres és de 2 Km, sense dificultats especials, tot i que sí que hi ha
desnivells importants. El temps estimat de visita a peu a les 6 obres de Girona és de 2h .

Altres recursos propers:
En el mateix recorregut podeu trobar obres d’altres anys que encara perduren com les de
Domestic Wild, Victor Mata, Jette Melgren, Mitsopulos&Nienke Brokke .
Molt proper a l’àmbit on són les obres, ja en el Barri Vell, hi trobareu el Bòlit, Centre d’Art
Contemporani de Girona.

També podeu visitar els Museus de la ciutat o fer algun dels itineraris patrimonials que
proposa l’ajuntament.

OBRES DE CELRÀ
Accés amb transport públic:
Celrà disposa d’estació de tren (RENFE) i de busos (SARFA). Des de l’estació a l’àmbit de
l’Art&Gavarres hi ha 2 km, uns 25 minuts a peu.

Accés amb transport privat:
Podeu deixar el vehicle a l’aparcament de la Riera de Palagret i visitar les obres en una
passejada a peu seguint les senyals que trobareu o les ubicacions.

Temps estimat de visita a les obres:
El recorregut per veure les obres de Celrà és de1,5 Km, de molt bon fer amb pendents
moderats. El temps estimat de visita a peu de les obres de Celrà és de 45 minuts.

Altres recursos propers:
En el mateix recorregut de les obres d’enguany, encara és possible visitar l’obra d’Eduard
Baulida feta pel Art&Gavarres2020 i que trobareu a l’antiga pedrera d’en Taberner.
A la zona disposeu d’Itineraris patrimonials que poden complementar la vostra visita. En el
mateix emplaçament de les obres podeu seguir l’itinerari dels “Forns de calç i rajoleria”. Altres
itineraris que podeu fer a Celrà, son aquests.

OBRES DE CASSÀ
Accés amb transport públic:
No hi ha transport públic fins a la finca de Can Vilallonga.

Accés amb transport privat:
Per accedir a can Vilallonga podeu aparcar aquí.

Temps estimat de visita:
20 minuts.

Altres recursos propers:
En aquest mateix emplaçament encara es pot visitar la peça de Jofre Sebastian del 2019.
Des de Can Vilallonga podeu iniciar l’itinerari de l’aigua que ressegueix el patrimoni hidràulic
d’aquesta finca.

OBRA DE LLAGOSTERA
Accés amb transport públic:

No hi ha accés amb transport públic.

Accés amb transport privat:
Heu de prendre la sortida de Romanyà, a la variant de Llagostera i podeu aturar-vos al mateix
lloc de l’obra, mirant de no interferir en l’accés a Can Llambí.

Temps estimat de visita:
L’obra és en el mateix emplaçament on s’estaciona el vehicle. 15 minuts.

Altres recursos propers:
Si continueu per la mateixa carretera podeu visitar el bonic nucli de Romanyà de la Selva.
A Romanyà hi ha nombrosos centres d’interès:
A la Cova d’en Daina podeu veure encara una obra de Pedro Marzorati i Carole Pierlovisi. Peça
de l’Art&Gavarres 2019, a més de gaudir d’un dels monuments megalítics més importants del
país.
També podeu arribar al cim del Puig d’Arques, per camí asfaltat, on hi ha un mirador en un el
punt central més alt de les Gavarres. O també seguir la Ruta dels Gegants del Bosc, que ens
descobreix arbres monumentals i el patrimoni arqueològic, o l’Itinerari literari Mercè
Rodoreda, basat en textos que fan referència a l’indret.
A Llagostera podeu visitar Can Caciques o fer alguna de les rutes que proposa l’Ajuntament

OBRES FITOR
Accés amb transport públic:
No hi ha accés amb transport públic.

Accés amb transport privat:
ATENCIÓ: els camins que indica el GoogleMaps no són aptes per a turismes. Els camins de
referència són els que us indiquem a continuació:
El camí de Fitor, des de Vulpellac, es pot prendre al Km 6 de la C-66 (ctra. de Palamós, entre el
polígon industrial de Vulpellac i les Ceràmiques Pordamsa). Cal enfilar el trencant amb la
senyal “Camí de Fitor”, a partir d’aquí cal seguir les senyals “Fitor”, en verd clar pastel, durant
10 km, dels quals 8 km son de pista forestal de terra.
D’altres camins des dels que es pot arribar a Fitor amb turisme són els de:
Mont-ras (sortida de la C-31: Platges/PALAFRUGELL sud/MONT_RAS, a la rotonda sortir al
vial que permet anar a l’ALDI, sortits de la rotonda prendre el segon vial a mà dreta en direcció
a la Pedrera La morena, seguir indicacions a Fitor)

Vall-llobrega (passat el nucli de Vall-llobrega, la primera cruïlla girar a la dreta (C/Ginesta),
seguir sempre recte fins a la cantonada dels C/Lluís Companys i Jover amb C/dels Vilar,
prendre la pista de terra a l’esquerra.
S’ha de comptar de 8 a 10 Km de pistes de terra.

Temps estimat de visita:
Les obres de Fitor es poden visitar a peu en un recorregut de 1,5 km, sense dificultats
especials, amb un desnivell moderat (temps estimat amb calma 1:30 h).

Altres recursos propers:
Es pot aprofitar la pujada a Fitor per fer alguna de les rutes megalítiques de la zona: la Ruta
dels dólmens del Llobinar o la ruta del dólmens de la Serra d’en Cals.
Propers a aquest àmbit teniu els museus Museu del Suro de Catalunya a Palafrugell, el Museu
Terracotta de La Bisbal i el Museu de la Pesca de Palamós
Altres propostes de visita a Forallac

Trobareu les localitzacions de cada obra, informació dels i les artistes i l’agenda detallada al web www.artigavarres.com.
Instagram: @artgavarres
Twitter: @cgavarres
Facebook: consorcigavarres
#ArtiGavarres2021

