
 

COM VISITAR-NOS 

L’Art i Gavarres està repartit en un àmbit molt extens. Recomanem un mínim de dos dies per 

visitar-lo amb temps. Seguidament trobareu com arribar als punts amb obres i 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, amb 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  

Akunzo, Domestic Wild, Victor Mata i Jette Melgren.  

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.  

 

https://umat.girona.cat/apps/bus/media/l_horaris/L7_v0WvENX.pdf
https://umat.girona.cat/apps/bus/media/l_horaris/L12.pdf
https://www.gitaxi.cat/
https://goo.gl/maps/9vbtsF5DwyYMR1EM8
https://goo.gl/maps/AXMkF4eswtS1Z3BW7
http://www.artigavarres.cat/ubicacions.php
https://goo.gl/maps/1XHQwq5SbyePTegP8
https://goo.gl/maps/KophJYF2GPB7bFpG7
https://goo.gl/maps/Y8PtXLgDc5rU8vGg8
http://www.artigavarres.cat/artista.php?id=52#tabobra
https://goo.gl/maps/tEPLP7PXexRFFp7c7
https://www.google.com/maps/place/41%C2%B059'17.5%22N+2%C2%B049'41.9%22E/@41.988198,2.828298,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d41.988198!4d2.828298
https://www.google.com/maps/place/41%C2%B059'13.1%22N+2%C2%B049'53.7%22E/@41.98696,2.831593,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d41.98696!4d2.831593
http://www.bolit.cat/cat/
http://www.bolit.cat/cat/
https://www.girona.cat/turisme/cat/museus.php%20/
https://www.girona.cat/turisme/cat/turisme_actiu.php
https://www.renfe-sncf.com/rw-es/Paginas/Home.aspx
https://compras.moventis.es/online/


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 60 minuts. 

 

Altres recursos propers:  

Ben aprop del 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. També es 

visible encara l’obra d’en Pep Ramis, a l’entrada de l’Animal a l’Esquena, feta pel Art&Gavarres 

2021. 

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:  

Des de Can Vilallonga podeu iniciar l’itinerari de l’aigua que ressegueix el patrimoni hidràulic 
d’aquesta finca. 

 

A Cassà també podeu visitar el Parc Art. una col·lecció d’art contemporani a l’aire lliure. 

 

 

OBRES DE LLAGOSTERA 

Accés amb transport públic:  

https://goo.gl/maps/VEfqoi2tmUp4m4sW9
http://www.artigavarres.cat/ubicacions.php
http://www.artigavarres.cat/artista.php?id=40#tabobra
http://www.artigavarres.cat/artista.php?id=40#tabobra
https://goo.gl/maps/TsHQmUeawRkzBPGs7
http://www.artigavarres.cat/artista.php?id=62#tabobra
https://www.celra.cat/wp/descobrir-celra/itineraris/forns-de-calc-i-rajoleria/
https://www.celra.cat/wp/descobrir-celra/itineraris/
https://goo.gl/maps/jawH6qJAD53Gv3jK6
https://naturalocal.net/ca/rutes-senderisme-catalunya/rutes-senderisme-girona/rutes-senderisme-gavarres/itinerari-de-laigua-de-can-vilallonga
http://www.parcart.net/


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:  

Les obres es poden visitar en 30 minuts, el recorregut d’una a l’altre no té dificultats ni relleu 

accentuat. 

 

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 DE MADREMANYA 

Accés amb transport públic:  

Per accedir amb transport públic a Madremanya podeu fer-ho amb la línia de bus de Moventis-

SARFA, aqui teniu els horaris. 

 

Accés amb transport privat:  

Recomanem aparcar a l’aparcament de l’entrada al nucli antic, aqui. i fer una passejada a peu 

fins a Millàs, seguint els itineraris saludables de DipSalut (1,8 km, sense dificultats). 

De Millàs als “4 Camins”, on hi ha el transformador de la llum i la intervenció del proper artista, 

hi ha 2,3 km per camí asfaltat. 

Per retornar a Madremanya hi ha un 1,3 km sense dificultats passant pel bonic barri del Padró. 

 

Temps estimat de visita:  

https://goo.gl/maps/FodNCSHqsbZN2ePD6
https://goo.gl/maps/FodNCSHqsbZN2ePD6
https://goo.gl/maps/SRKU4htspimxtLrV6
https://goo.gl/maps/zXTuxzEUJro4aeddA
http://www.artigavarres.cat/artista.php?id=2
https://goo.gl/maps/g99jXP5MN124DWrz5
https://santacristina.cat/attachments/article/8893/Dossier%20Gegants%20Bosc_CAT.pdf
https://www.espaisescrits.cat/que-fem/rutes-literaries/itinerari-literari-merce-rodoreda-romanya-de-la-selva
https://www.espaisescrits.cat/que-fem/rutes-literaries/itinerari-literari-merce-rodoreda-romanya-de-la-selva
http://www.cancaciques.cat/
https://gavarres.sharepoint.com/Shared%20Documents/Dades/2_TECNICS/6_DESENVOLUPAMENT%20LOCAL/2_Art%20i%20Gavarres/2022/com%20visitarnos%202022/%20rutes%20que%20proposa%20l’Ajuntament:
https://www.moventis.es/sites/moventis/files/line/files/55_la_bisbal_-_madremanya_-_girona_estiu_2022_0.pdf
https://goo.gl/maps/4XHvssK4ed95P3EV8
https://goo.gl/maps/Np2SADQpXy3CLLS46
https://goo.gl/maps/8ZJ4XkmAA8uHZSyj6
https://goo.gl/maps/wKtFSwf91cKvTS9t8


Les obres de Madremanya  es poden visitar a peu en un recorregut de 5,5 km que es poden fer 

tranquil·lament en 2 hores, amb un desnivell moderat sense grans dificultats.  

 

Altres recursos propers:  

Es pot aprofitar la visita Madremanya per anar a la Font Picant de Madremanya. Es 

recomanable fer una aproximació en cotxe, aparcant abans d’arribar al pont sobre el Rissec, i 

acabar d’arribar-hi a peu. 

També es pot visitar la bonica ermita romànica de Sant Andreu de Pedrinyà i acabar d’arribar-

nos a Púbol on hi ha el Castell Gala Dalí. 

 

OBRES DE SANT MARTÍ VELL 

Accés amb transport públic:  

Per accedir amb transport públic a Sant Martí Vell podeu fer-ho amb la línia de bus de 

Moventis-SARFA, aquí teniu els horaris. 

 

Accés amb transport privat:  

Per visitar l’obra de Franc Aleu, al Camí de la Costa que mena a Juià a Celrà, recomanem deixar 

el cotxe a l’aparcament del Restaurant Sant Martí Vell. i acabar d’arribar-hi a peu (50 m).  

Per visitar l’obra de Francesc Guillamet podeu aparcar al veïnat de Vilosa, mirant de no 

obstaculitzar cap camí ni entrada de finca, i acabar d’arribar a la Font de Vilosa a peu (prendre 

unes escales descendents entre una casa i una piscina de nova construcció, en el revolt de 
sortida del veïnat). 

 

Temps estimat de visita:  

Les obres de Sant Martí Vell es poden visitar en poca estona perquè es pot aparcar a prop 

d’elles. Per accedir a la Font de Vilosa hi ha escales. No s’hi pot accedir en cotxe.  

 

Altres recursos propers:  

Podeu aprofitar la visita per conèixer el bonic nucli i l’església de Sant Martí Vell.  

També podeu visitar la bodega ECCOCIVI (telèfon per reserves 609 148 576) i si disposeu de 

temps acabar de pujar al Santuari dels Àngels, un magnífic mirador. 

 

 

OBRES A JUIÀ 

Accés amb transport públic:  

Per accedir amb transport públic a Juià podeu fer-ho amb la línia de bus de Moventis-SARFA, 

aquí teniu els horaris. 

 

https://goo.gl/maps/MyPX8pjjWAnZ7z4n6
https://goo.gl/maps/Qs9LdMZMePe3rELY8
https://goo.gl/maps/TWM1rmHKMe2xUTzp6
https://goo.gl/maps/6sksywBPatwW4itY8
https://www.moventis.es/sites/moventis/files/line/files/55_la_bisbal_-_madremanya_-_girona_estiu_2022_0.pdf
http://www.artigavarres.cat/artista.php?id=69
https://goo.gl/maps/6b8A8faPpgNgjGbaA
http://www.artigavarres.cat/artista.php?id=75
https://goo.gl/maps/hHCGfjFWDgjMN3tx9
https://goo.gl/maps/mSXxkDQKaRqyVcUK7
http://www.santmartivell.cat/
https://eccocivi.com/es/enoturismo/
http://www.santmartivell.cat/promocio-destacada/els-angels-mirador-de-les-gavarres-emporda/
https://www.moventis.es/sites/moventis/files/line/files/55_la_bisbal_-_madremanya_-_girona_estiu_2022_0.pdf


Accés amb transport privat:  

Podeu accedir amb cotxe directament al cementiri de Juià o bé aparcar al nucli i acabar 

d’arribar-hi a peu. 

Temps estimat de visita:  

L’obra és ben bé al costat d’on podem estacionar el cotxe i per tant es pot visitar en 10 minuts. 

 

Altres recursos propers:  

Podeu aprofitar la visita a Juià per arribar-vos al Castell de Juià, excavat recentment i que 

esdevé un magnífic mirador. Del cementiri de Juià al Castell de Juià hi ha 700m, de bon camí, 

amb un cert desnivell. 

També podeu visitar l’ermita de Sant Joan Salern a 1km del nucli de Juià, amb un bon accés 

sense cap dificultat. 

 

Trobareu les localitzacions de cada obra, informació dels i les artistes i l’agenda detallada al web www.artigavarres.com. 

Podeu resseguir a peu la ruta “Quatre pobles als peus de les Gavarres” que uneix els pobles de Celrà, Juià, Sant Martí Vell i 

Madremanya i pasa per bona part de les localitzacions del festival en aquest sector. 

Instagram: @artgavarres 
Twitter: @cgavarres 
Facebook: consorcigavarres 
#ArtiGavarres2021 

https://goo.gl/maps/Aw4PaCxdL6NgNPGt9
https://goo.gl/maps/qgU2RnfzWmRM35qi8
https://goo.gl/maps/xZTw671tH5Z4HT3L6
https://goo.gl/maps/rgSzo3gUALv1S5a46
http://www.artigavarres.com/
https://naturalocal.net/ca/rutes-senderisme-catalunya/rutes-senderisme-girona/rutes-senderisme-gavarres/quatre-pobles-als-peus-de-les-gavarres-2

