dissabte 22 d’agost

22/08 a partir de les 21h
—
Jordi Rallo & 1000 músics
BON VOYAGE!
FESTA DE PARTIDA DE EL GRAND TOUR
—
6 Hores de música non stop
Amb Martí Soler, Mercè Poch, Gilles Teixeira,
Christopher Williams, Toni Madueño, Ignasi Hernández,
Christof Leber i molts més.
Música, tapes & drinks.
—
Ticket simple 5€
Ticket tapes 10€ (3 tapes, 1 beguda)
Tapes a 1€
—
Lloc: La Lluena. Camallera
Centre de Creació Contemporània
Nau Côclea
www.naucoclea.com

dimecres 26 d’agost

Punt de trobada:
8:30h Estació de Camallera

De Camallera a Celrà passarem per Gauses i Pins per arribar al Camí Vell de Vilopriu
a Colomers, un autèntic camí carreter. Travessarem el Ter per la presa de Colomers i
d’allà anirem per arbredes i camps seguint el camí del tren fins arribar a Celrà: molins,
aqueductes i velles fàbriques.

Camallera > Celrà 23 KM

Ruta fàcil, sense desnivell,
de 5 - 6 hores

Gauses

Helene Yousse/J Zacherl

En passar per casa seva ens saludaran les seves
obres.

Pins

Pilu Sala

Pilu Sala ens prepara un regal sorpresa a tots els
caminants.

Colomers 12h
Bar La Llúdriga

Núria Font

Projecció del vídeo “Ocells” de David Hinton

En el camí

Refugis i cabanes

Caminarem amb vosaltres una lliura, és a dir 400metres,
amb estructures efímeres sobre el muscle.

Celrà 19h
Escola d’art

Montse Seró
Núria Efe

Vídeo del projecte Celrà Caminat i performance de les
artistes.

dijous 27 d’agost

Punt de trobada:
8:30h Estació de Celrà

Ens allunyem del tren caminant per la falda de la Gavarra passant pels poblets de Sant
Martí Vell i Madremanya a l’ombra de les alzines. Veurem pous de gel i velles pedreres.
Entrarem a La Bisbal per la llera del Daró.

Celrà > La Bisbal 23 KM

Ruta fàcil, sense desnivell,
de 5 - 6 hores

Madremanya 12h
Ca n’Obert

Denys Blacker, Carlus
Camps, Mireia Zantop,
Natàlia Espinet

Performance

La Bisbal 18h
Jardins de Torre Maria

Josep Canals
Nuria Efe

Visita a l’exposició de Josep Canals i performance
de Nuria Efe

La Bisbal 20h
Espai Tònic

Espai Tònic

Projecció de la pel·lícula documental “Pelansi” d’Alejo Sabugo i Maria Suarez

Tots els horaris són aproximats i les rutes i les activitats
poden canviar per les condicions atmosfèriques, artístiques,
espontànies...

divendres 28 d’agost

Punt de trobada:
8:30h Església de La Bisbal

Seguint el Daró pel Baix Empordà.
A la nit El Grand Tour participa al Festival Fields al Mas Sorrer.

La Bisbal > Torroella 16 KM

Ruta fàcil, sense desnivell,
de 5-6 hores

Torroella 18:30h
Carrer Riu Ter 28

Mar Serinya

A Torroella: “Traçar el moviment” Performance

Festival Fields Empordà
Mas Sorrer, a partir de les
19h i fins a la matinada

Elena Font Roda

Instal·lació

Ariadna Sarrats

“Mans. Dansa / Performance”

Jofre Oliveras

“Jailed Children. Live painting”

Tots els horaris són aproximats i les rutes i les activitats
poden canviar per les condicions atmosfèriques, artístiques,
espontànies...

dissabte 29 d’agost

Punt de trobada:
8:30h Espai Ter

Amunt pel Montgrí anirem cap al mar passant per les cales i els penya-segats de l’alta
plataforma. Caminarem amb el mar de fons, baixarem a banyar-nos i acabarem a l’Escala
on és Festa Major i nosaltres tindrem també la nostra festa musical.

Torroella > L’Escala 20 KM

Ruta moderada amb una
mica de desnivell
de 5-6 hores

Cala Farriol

Montserrat Rodriguez Aka
Nyx 10110

Instal·lacio acció sonora

L’Escala 19:30h
Ronda de l’Olla de l’Escala

Amelia Burke &
David Manzanares

“Violin water walk” música
Violí i guitarra

Tots els horaris són aproximats i les rutes i les activitats
poden canviar per les condicions atmosfèriques, artístiques,
espontànies...

diumenge 30 d’agost

Punt de trobada:
9:30h Closa del llop
(pàrquing al costat del Lidl)

Caminarem entre pomeres i presseguers per una terra molt plana, passant pel poble
d’Empúries fins arribar a la desembocadura del Ter, a Sant Pere Pescador on ens espera
una exposició-picnic-migdiada a la Pineda de l’Hotel Molí.

L’Escala > St. Pere
Pescador 15 KM

Ruta molt fàcil, sense
desnivell, de 4 hores

10h platja de l’Hotel
Empúries

Juliette Murphy

Performance

11h Miranda de Sant Martí
d’Empúries

Marta Vergonyos

Performance

Camí

Jordi Lafon

“Si fa vent...” performance. Si fa vent farà volar l’estel. Acció

Camí

Rosa Suñer

“Sargint Cruilles”coreografia caminada. Dansa

Hotel El Molí
16h - 19h

Elena Font Roda
i Andrés Buhlmann

“El Taller a la Pineda”. Activitat d’arts visuals i fotografia

Hotel El Molí
16h - 19h

Ester Baulida

“Imatges mogudes i un conte” Videocreació

dilluns 31 d’agost

Punt de trobada:
8:30h davant del restaurant
Ca la Teresa

Des dels Aiguamolls de l’Empordà anirem terra endins i ens anirem acostant a Figueres per
terres de regadiu, rengles de xiprers i petits pobles entre el Fluvià i la Muga.

St. Pere Pescador >
Figueres 20 KM

Ruta fàcil, sense desnivell,
de 5 - 6 hores

En el camí

Rosa Brugat

Instal·lació

Figueres 19h
Galeria Lola Ventós

Eva Marichalar-Freixa

“De quan no m’agradaven els llençols.” Una acció Relat
de Virgina Fochs

Tots els horaris són aproximats i les rutes i les activitats
poden canviar per les condicions atmosfèriques, artístiques,
espontànies...

dimarts 1 de setembre

Punt de trobada:
8:30h Pàrquing del Castell
de St Ferran

Volta al Castell de Figueres i esmorzar sota l’aqueducte. Després remuntarem la Muga per
un camí molt ombrívol fins arribar a Les Escaules.

Figueres > Les Escaules
11 KM

Ruta fàcil, amb una mica de
desnivell, de 4 hores

Castell de Sant Ferran

Vicenç Pagés

Molt especial visita guiada a l’exterior del Castell de Sant
Ferran i lectures del llibre de Vicenç Pages “Els Jugadors
de Whist” amb esmorzar sota l’aqueducte

Muga amunt

Mònica Campdepadrós

“Caminar contra corrent”

Les Escaules 20h

Joan Casellas

Performance

Tots els horaris són aproximats i les rutes i les activitats
poden canviar per les condicions atmosfèriques, artístiques,
espontànies...

dimecres 2 de setembre

Punt de trobada:
8:30h Salt de la Caula

A poc a poc deixem la plana per boscos de pins, oliveres i cirerers entrem a la muntanya
sota els cims de Bassegoda i Les Salines. Oliveres mil·lenàries de Vilarig fins arribar a la
meravellosa vila de Lladó.

Les Escaules > Lladó
22 KM

Ruta fàcil, amb una mica de
desnivell, de 6 hores

En el camí

Les Salonnieres

Performance

En el camí

Bé Van der Heide

Pintura

Estudi de Jordi Puig 19h
C/ Horts 3, 17745 Lladó

Jordi Puig i Jordi Mitjà

“De com els caragols es mengen les fulles d’enciam”
Conferència

Tots els horaris són aproximats i les rutes i les activitats
poden canviar per les condicions atmosfèriques, artístiques,
espontànies...

dijous 3 de setembre

Punt de trobada:
8:30h La Plaça de Lladó

Seguim entre alzinars prop del massís del Mont. A poc a poc entrem a L’Alta Garrotxa,
terra de traginers, bandolers, un territori antigament molt habitat com ens mostren els
camins de pedra seca. Arribarem fins el preciós Pont de Sadernes.

Lladó > Montagut 26 KM

Ruta fàcil, amb una mica de
desnivell, de 5 - 6 hores

En el camí de Beuda a Sales
de Lierca

Mim i Silvia Juncà

Mim i la seva filla Sílvia construiran una història en temps real

En el camí de Tortellà
a Montagut

Ester Jaume

Passejada de l’artista amb les seves cabres, mostra dels
seus dibuixos

Tots els horaris són aproximats i les rutes i les activitats
poden canviar per les condicions atmosfèriques, artístiques,
espontànies...

divendres 4 de setembre

Punt de trobada:
8:30h C/Prat, 10 Montagut

Entrarem a la Garrotxa verda i suau dels volcans. Després de passar per Olot ens
acostarem a la Fageda de’n Jordà i acabarem a l’Ermita de Sant Martí del Corb i la seva
encisadora font.

Montagut > Olot > Les
Preses 27 KM

Ruta llarga, de dificultat
moderada-alta, de 6 - 7
hores

Camí

Job Ramos

Sorpresa

Camí

Marcel Dalmau

Caminada d’art

Camí

Lourdes Mondejar

Instal·lació

20h Ermita de St. Martí
del Corb

Toni Madueño

Concert de cant i música medieval amb instruments originals

Tots els horaris són aproximats i les rutes i les activitats
poden canviar per les condicions atmosfèriques, artístiques,
espontànies...

dissabte 5 de setembre

Punt de trobada:
10:30h dalt de la Collada de
Bracons

La caminada surt de dalt de Coll de Bracons i passa per l’alta comarca del Bisaura entre
boscos de faig i castanyer. Arribarem a Vidrà i d’allà a l’Arxer una masia perduda en el cor
la muntanya on Albert Vidal ens prepara un acte transcultural.

Coll de Bracons > l’Arxer
(Vidrà) 15KM

Ruta curta, amb desnivell
de baixada, de dificultat
moderada, 4 hores

Camí

Rosa Suñer

“Sargint Cruilles”.coreografia caminada. Dansa

Ermita de Sant Bartomeu
de Covildasses

Biel Barnils

Recitarà poemes

“Vidrà L’Arxer”
17h Bar Els Caçadors
de Vidrà

*Albert Vidal acompanyat de
Jordi Rallo Tumbak i Laarif
Boughaleb, llaüt

“Oratori Tel·luric. Sobre poemes d’Antonio Machado”

*Aforament limitat. Tindran prioritat les persones que hagin
caminat l’etapa de Bracons a Vidrà.
Tots els horaris són aproximats i les rutes i les activitats
poden canviar per les condicions atmosfèriques, artístiques,
espontànies...

diumenge 6 de setembre

Punt de trobada:
11h Forn de l’Era (Rupit)

Des d’un indret prop de Rupit on deixarem els cotxes, baixarem a Puigderajols, una
masia perduda a la riba de Susqueda. Arrossada i recitada de poetes i músics.
Al vespre remuntarem la costa fins els cotxes.

Puigderajols 1 KM

Ruta curta, de dificultat
moderada amb molt de
desnivell. 1 hora de baixada i
2 de pujada

Puigderajols

Salvador Giralt

Recitada

Puigderajols

K100 Josep Casadesus

Recitada dels seus poemes i famós arròs K100.
Cal portar alguna cosa de menjar i beure per compartir.

Puigderajols

Lluís Planes

Guitarra

Puigderajols

Christopher Williams

Contrabaix

Puigderajols

Gerard Torrent

Percussió

dilluns 7 de setembre

Punt de trobada:
9:30h Pàrquing sota santuari
de Bellmunt

Una caminada que comença a dalt de l’Ermita de Bellmunt i va baixant cap a terres de
Collsacabra. Llegendes i misteris tradicionals i contemporanis.

Bellmunt > l’Esquirol 15 KM

Ruta fàcil, amb una mica de
desnivell, 4 hores

En el camí

Col·lectiu Morir de Frío

Tots els horaris són aproximats i les rutes i les activitats
poden canviar per les condicions atmosfèriques, artístiques,
espontànies...

“Les alades” Caminada i narració de les llegendes locals

dimarts 8 de setembre

Punt de trobada:
8:30h Pla de Can Codina
(a la carretera de torelló)

Seguim pel Collsacabra. L’artista Alícia Casadesús que coneix la muntanya com la palma
de la mà ens portarà a alguns dels seus indrets més secrets.

L’Esquirol > Rupit 26 KM

Ruta llarga, amb desnivells,
de 6 a 7 hores

Ermita de Sant Martí
de Sererols

Alicia Casadesus

Land-art treball visual i performance a una cova prop
de l’ermita

En el camí

Toni Crabb

“Feet” Performance / dibuix

Tots els horaris són aproximats i les rutes i les activitats
poden canviar per les condicions atmosfèriques, artístiques,
espontànies...

dimecres 9 de setembre

Punt de trobada:
9:30h davant del Càmping
Rupit

Des de Rupit baixarem a la masia de l’Aulet a contemplar els cingles de Tavertet. Allà
trobada de dibuixants, sketchcrawlers i “dejeuner sur l’herbe”. Vine a dibuixar! Després de
dinar junts tornarem a Rupit.

Rupit > l’Aulet > Rupit
17 KM

Ruta curta, de
dificultat moderada, amb
força desnivell, 2 hores de
baixada i 2h i 30min pujada

Casa l’Aulet
(sota els cingles de Tavertet)

Marià Dinarés, Ferran Blancafort, Scketchcrawl Osona

“Bonjour Mr Courbet” contemplar els cingles i trobada de
dibuixants. Dinar de picnic “Dejeuner sur l’herbe”

Víctor Sunyol

Poesia

Tots els horaris són aproximats i les rutes i les activitats
poden canviar per les condicions atmosfèriques, artístiques,
espontànies...

dijous 10 de setembre

Punt de trobada:
8.30h Davant del Càmping
Rupit

Deixarem Osona tot vorejant el pantà de Sau per anar cap a Susqueda. Prop de la barrera del Pantà anirem a La Codina i coneixerem estranyes construccions abandonades de
l’obra hidràulica, al riu Ter.

Rupit > Susqueda 25 KM

Ruta llarga, amb desnivells,
6 - 7 hores

Susqueda 19h
Restaurant La Codina
Carretera Susqueda KM8

Piromana d’Argos

http://suskeda.blogspot.com.es/
Acció / Instal·lació

22h prop del Restaurant
La Codina, veïnat Susqueda
KM 8

Marc Egea

Concert de grills

Tots els horaris són aproximats i les rutes i les activitats
poden canviar per les condicions atmosfèriques, artístiques,
espontànies...

divendres 11 de setembre

Punt de trobada:
9:30h gasolinera Ausellé, a
l’entrada del poble

Caminarem cap a Girona seguint el Ter. Al vespre entrarem a Salt. Activitat participativa en
la que tu seràs l’actriu o l’actor i has de buscar el teu escenari.

La Cellera de Ter > Salt
16 KM

Ruta fàcil però sense
desnivells, 6 - 7 hores

Prop de Bescanó

Jofre Oliveras

“The Doors of Perception” Land Art, instal·lació

19:30h Biblioteca Pública
Lu Bohigas (Factoria
Cultural Coma Cros)
C/ de Sant Antoni, 1 Salt

Col·lectiu Deriva Mussol

“Cercar l’escenari”, caminada participativa

Tots els horaris són aproximats i les rutes i les activitats
poden canviar per les condicions atmosfèriques, artístiques,
espontànies...

dissabte 12 de setembre

Punt de trobada:
10:30h Factoria Cultural
Coma Cros

Trobada festiva a la Plaça de l’Assumpció, Mercat d’Art KM0, música, Dj’s, activitats per
nens i volta a la plaça amb relats de les experiències viscudes al Grand Tour. Després de
dinar, ens desplaçarem amb cotxe fins a Les Gavarres, prop de Romanyà de la Selva i
caminarem 90 minuts fins a la Platja de Sa Conca.

Salt > Girona > Platja d’Aro
10 KM

Una passejada sense
desnivell

12h Girona. Pl. Assumpció
Sant Narcís

La Volta

Mercat d’Art KM0, Dj’s, música en viu i activitats infantils

Girona. Pl. Assumpció 		
Sant Narcís

Jordi Esteban

Performance

Speaker’s four corners

Volta a les voltes de la Plaça de l’Assumpció amb
narracions i anècdotes dels viatgers de Grand Tour

Tots els horaris són aproximats i les rutes i les activitats
poden canviar per les condicions atmosfèriques, artístiques,
espontànies...

diumenge 13 de setembre

Punt de trobada:
10:30h davant Càmping
Pinell

Ruta Ganxona de Santa Cristina d’Aro a Sant Feliu de Guíxols pel camí de ronda.
Comentaris sobre turistes, personatges de Sant Feliu, arquitectura i sorpreses infinites.
Bany. Dinar de cloenda amb recitades i sorpreses.

Platja d’Aro > Sant Feliu
de Guíxols 5 KM

Una passejada sense
desnivell

Camí

Rosa Suñer

“Sargint Cruilles” coreografia caminada. Dansa

Camí

Carles Hac Mor i Ester Xargay

Remor d’Homer. Ruta Ganxona, personatges de Sant
Feliu, Ava Gardner, Màrius Cabré, Gaziel, Ferran Agulló...

St Feliu

Xavi Lloses & Els Nuvolaris
(Àlex Pallí i Nei Albertí)

Música

Jardins de Juli Garreta / DINAR DE CLOENDA AMB TOTS ELS ARTISTES DE GRAND TOUR!
Si vols venir a dinar, has de portar plat, coberts, got i alguna cosa de menjar i beure per compartir.

Tots els horaris són aproximats i les rutes i les activitats
poden canviar per les condicions atmosfèriques, artístiques,
espontànies...

