
El Fluvià,
tres comarques i un riu

De l’11 de febrer al 21 de maig de 2017
Exposició a la Sala Oberta del Museu de la Garrotxa d’Olot 
Inauguració dissabte 11 de febrer a les 12 h



Els rius esdevenen els cordons umbilicals de territoris vius. Conte-
nen vida animal i vegetal, garanteixen la connectivitat ecològica entre 
espais allunyats, conformen paisatges singulars i de contrast, veuen 
créixer pobles i ciutats, ofereixen recursos naturals, són pòsit de 
memòria popular i de patrimoni històric, aporten qualitat ambiental i 
benestar i, en definitiva, donen personalitat als territoris.
El Fluvià és un riu compartit per les comarques de la Garrotxa, del 
Pla de l’Estany i de l’Alt Empordà al llarg del seu recorregut vertigi-
nós a la capçalera, del camí volcànic i encaixat al tram mitjà, i del seu 
pas més obert i sinuós fins al mar. Normalment baixa calmós, però a 
vegades creix sobtadament al ritme capriciós i extrem de les pluges. 
Les inundacions han castigat severament el territori per on passa el 
Fluvià.

El Fluvià atresora racons i singularitats úniques que li confereixen un 
caràcter especial. El tram alt té una orientació poc habitual de sud a 
nord i ja de seguida es mou per una gran plana al·luvial. És l’únic riu 
d’entitat a Catalunya sense embassaments, amb una capçalera que 
és un autèntic niu de tempestes; un recorregut que deixa al desco-
bert l’enorme petjada del vulcanisme, que travessa diferents espais 
naturals protegits, que conté infinites mostres patrimonials de l’apro-
fitament hidràulic, que testimonia l’impacte de les inundacions, etc.

L’exposició permet conèixer amb detall el Fluvià des de diferents 
punts de vista, explorant quins són els aspectes més singulars i la 
seva diversitat ecològica, paisatgística i cultural. El gruix de l’expo-
sició se centra en unes projeccions audiovisuals sobre una gran 
maqueta 3D de la conca del Fluvià, i la complementen plafons infor-
matius, fotografies antigues, testimonis de memòria local en format 
d’entrevista, una projecció  a intervals (time-lapse) del paisatge i altre 
material expositiu.

Una exposició itinerant que es podrà veure a Olot, Banyoles,
l’Escala i la Vall d’en Bas i que ens permetrà descobrir, viure i sentir 
el Fluvià.



CONFERÈNCIES

Dimecres 22 de febrer, 17.30 h
Sala d’actes del Museu de la Garrotxa - Olot
“El Fluvià. Tres comarques i un riu”, a càrrec de Carles Bayés, 
geògraf i màster en Climatologia Aplicada. Tot seguit es farà una 
visita guiada a l’exposició. Activitat organitzada per Aules de Difusió 
Cultural de la Garrotxa (ACUGA)

Dissabte 4 de març, 18 h
Ajuntament d’Argelaguer
“L’aprofitament hidràulic del Fluvià. Un riu treballador”, a càrrec
de Josep Vilar, agent forestal i historiador local.

Divendres 10 de març, 19 h
Sala d’actes de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa - Olot
“El Fluvià és més que l’aigat? El riu com a eix vertebrador de la 
comarca”, a càrrec de Laura Puigbert, geògrafa i tècnica de 
l’Observatori del Paisatge (dins el XI Cicle “9 Perspectives sobre 
la Garrotxa i Olot”. Organitzat pel PEHOC.

Dissabte 1 d’abril, 18 h
Sala d’actes del Museu de la Garrotxa - Olot
“Fluvià aigües amunt. Una visió literària del tram alt del riu”,
a càrrec de Domènec Moli, escriptor.

Dissabte 8 d’abril, 18 h 
Can Trona. Centre de Cultura i Natura de la Vall d’en Bas 
“El Fluvià, un riu mediterrani amb un ric patrimoni geològic”,
a càrrec de Josep Maria Mallarach, doctor en Biologia i màster
en Ciències Ambientals.



Dissabte 6 de maig, 18 h 
Can Trincheria - Olot
“La qualitat ambiental de l’aigua del Fluvià. Abans i ara”, a càrrec 
de Francesc Canalias, director del consorci SIGMA. 

VISITES GUIADES

Visites guiades a l’exposició a càrrec de Carles Bayés, comissari
de l’exposició.

Diumenge 19 de febrer, 12 h
Amb motiu de l’Olotx2.

Dissabte 1 d’abril, 12 h

SORTIDES DE CAMP

Dissabte 18 de març, 10 h
“Rius de lava”, a càrrec de Discovering Fluvià.
Punt de trobada davant de l’església nova de Sant Joan les Fonts.

Dissabte 20 de maig, 9 h
“Sortida naturalista al riu Fluvià”, a càrrec de Miquel Campos, 
biòleg i tècnic coordinador del Consorci de l’Estany de Banyoles.
Durada aproximada: 3 h
Punt de trobada a l’aparcament del Parc Nou



ACTIVITATS PER A PÚBLIC FAMILIAR

Activitats per a nens i nenes a partir de 5 anys a la Sala Oberta.

SORTEIG D’UNA ACTIVITAT PER FER AMB LA FAMÍLIA

Els dies 18 i 19 de febrer (amb motiu de l’Olotx2)
Visiteu el Museu de la Garrotxa, el Museu dels Volcans o el 
Museu dels Sants i podreu participar en el sorteig d’una sortida 
familiar al Fluvià, a càrrec de Discovering Fluvià. Només heu 
d’omplir una butlleta amb les vostres dades i deixar-la a recepció. 

VISITES GUIADES I ACTIVITATS ESCOLARS   

Més informació a serveis.pedagogics@olot.cat o al 972 26 67 62

ACTIVITATS DE PAGAMENT

Sortides familiars al riu Fluvià
A càrrec de l’Agrupació Naturalista de la Garrotxa.
Preu: 6 euros per persona
Nombre mínim de participants: 8 (màxim 15)
Més informació i reserves: gea.anegx@gmail.com
o al telèfon 650 748 234

 Activitats amb interpretació a la llengua dels signes



Ho organitzen:

Amb el suport de:

Hi col·laboren:

ACUGA (Aules de Difusió Cultural
de la Garrotxa)
Agrupació Naturalista de la Garrotxa
Ajuntament de la Vall de Bianya
Ajuntament d’Argelaguer
Can Trona. Centre de Cultura i Natura
de la Vall d’en Bas
Ajuntament de la Vall d’en Bas 
Altrart

Consorci SIGMA
Discovering Fluvià
Parc Natural de la Zona Volcànica
de la Garrotxa
PEHOC (Patronat d’Estudis Històrics
d’Olot i Comarca)
ONCE

Forma part de:

Museu de la Garrotxa d’Olot
Hospici, 8  17800 - Olot
Tel. 972 271 166
museu.garrotxa@olot.cat   
museus.olot.cat

Horari Sala Oberta
Feiners de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
Dissabtes, diumenges i festius
d’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Dilluns tancat
Entrada gratuïta


