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per a aquesta temporada s’ha fet “un 
salt qualitatiu” en la programació de 
la música en directe que amenitzarà 
els sopars amb vistes.  
 
DoubleTree 
De dia, piscina i xiringuito; de nit, 
ambient de còctel amb música 
La del DoubleTree, de la companyia 
Hilton, és l’única terrassa d’hotel 
oberta al públic de Girona que dis-
posa de piscina. Això li permet cre-
ar, al damunt de la sisena planta de 
l’hotel, un ambient de dia, amb pos-
sibilitat de combinar el bany amb el 
servei de xiringuito, i un ambient de 
nit, on es pot prendre una copa, so-
vint amb música en directe de fons. 
La terrassa del DoubleTree, des 
d’on es divisa tota la ciutat, s’obri-
rà a mitjans de maig. Segons Fer-
nando Pascual, la intenció de l’esta-
bliment és que tots els gironins es 
facin seu l’àtic a l’aire lliure d’aquest 
establiment, que allotja principal-
ment turistes francesos.  

Ultonia 
Concerts i sopars a l’àtic,  
sota la mirada de la catedral 
Ben a prop del Barri Vell, amb vistes 
a la catedral i a l’església de Sant Fe-
liu, la terrassa de l’àtic de l’Hotel Ul-
tonia obre a partir de les 8 del vespre 
i fins passada la mitjanit, ja que, so-
bretot els caps de setmana, progra-
ma sovint música en directe amb un 
espai per als que s’animin a ballar. 
L’hotel ja ha fet el ple per a la setma-
na de Temps de Flors, que comen-
ça el dia 9 de maig, i un dia abans 
s’inaugurarà oficialment la tempo-
rada a la terrassa amb una decoració 
amb motius florals i una programa-
ció que inclou concert de rumba en 
directe i un sopar de càtering, se-
gons avança Víctor Vilchez, respon-
sable de la terrassa d’aquest hotel. 
Aquesta primavera i estiu, com ja es 
va fer l’any passat, a la terrassa es 
continuaran oferint sopars a la fres-
ca, i cada dijous hi haurà concert.  
 
Clínica Girona 
Una cafeteria amb terrassa  
sobre la plaça Miquel Santaló 
No té res a veure amb les terrasses 
d’hotel, però tampoc amb les habitu-
alment poc acollidores cafeteries 
dels centres hospitalaris. La terrassa 
de la Clínica Girona és un oasi de pau 
enmig del brogit de la ciutat i, també, 
un glop d’optimisme per fer front a la 
malaltia.e

Terrasses amb 
vistes, una oferta 

que s’imposa  
  Alguns hotels de Girona obren aquests dies  

els terrats i hi ofereixen copes, cuina i concerts  

Prendre una copa o gaudir d’un àpat 
a l’aire lliure contemplant la ciutat 
a vista d’ocell. Amb aquest reclam, 
alguns hotels de Girona fa uns anys 
que han obert terrassa a la seva 
planta superior no tan sols per als 
seus clients. És una moda que s’està 
consolidant en grans ciutats com 
Barcelona, on ja existeix una guia de 
terrasses d’hotel que obren amb 
l’arribada del bon temps, amb ofer-
ta gastronòmica, de bar i cocteleria, 
i amb una programació farcida d’es-
pectacles. Girona no vol quedar al 
marge d’aquesta tendència perquè 
suposa una oferta alternativa, més 
tranquil·la, a les terrasses a peu de 
carrer de bars i restaurants, sobre-
ocupades quan es comença a impo-
sar el bon temps. 

Obrir les terrasses dels hotels al 
públic en general és tot un repte per 
als responsables d’aquests establi-
ments. Asseguren que la porta d’en-
trada d’un hotel “fa respecte a aque-
lles persones que no són clientes de 
l’establiment”. L’objectiu, diuen, és 
trencar aquesta barrera i fer que 
“tothom que ho vulgui s’animi a pu-
jar fins al terrat de l’hotel”.  

Els hotels que disposen de terras-
sa amb vistes la posaran en funcio-
nament entre avui i la primera set-
mana de maig, just quan Girona co-
mença a engalanar-se per al Temps 
de Flors, que porta allaus de turistes 
a la ciutat i que n’omple els hotels. 

Bellavista 
Vistes espectaculars  
des la pujada de les Pedreres  
El nom de l’hotel té veure amb la si-
tuació privilegiada d’aquest establi-
ment, a la pujada de les Pedreres de 
Girona, amb una vista panoràmica 
sobre la ciutat que es pot gaudir des 
de l’interior a través de la façana 
principal de l’establiment, tota de vi-
dre. La bella vista que dóna nom a 
l’hotel també es pot contemplar des 
de la terrassa, de més de 800 metres 
quadrats i que obre temporada de 
primavera-estiu aquest vespre amb 
una Festa d’Abril que ofereix tapes, 
tastos de vins i actuacions en direc-
te. La terrassa està oberta tot l’any, 
però és amb el bon temps que se’n 
treu el màxim rendiment. Fernando 
Pascual, responsable de màrqueting 
del grup URH Hotels, explica que 
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Oci Un mos a vista d’ocell

Avinentesa  
Les terrasses 
estaran  
a punt per  
als visitants 
de Temps de 
Flors

Alternativa  
Ofereixen una 
proposta que 
és més 
tranquil·la que 
la dels bars del 
carrer

Accessibilitat 
Els hotels  
s’esforcen a 
fomentar que 
no pugin a la 
terrassa només 
els hostes 

01. La terrassa 
de l’Hotel 
Bellavista fa 
autèntic honor 
al nom de 
l’establiment. 
DAVID BORRAT 

02. Actuació 
musical a la 
terrassa de 
l’Ultonia.  
ARA 

03. La terrassa 
més diferent,  
la de la Clínica 
Girona.  
ARA 
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Talaies espectaculars  
amb connotació religiosa

Tayant. Amb 25 habitacions no és 
fàcil que estigui ple, però rep mol-
ta clientela, majoritàriament de les 
comarques de Barcelona, que hi 
busca tranquil·litat, el seu altre gran 
atractiu.  

Santuari de la Mare  
de Déu dels Àngels  
A prop de Girona, en un extrem 
de les Gavarres. Sant Martí Vell  
Amb poc menys de 500 metres d’al-
titud, el santuari dels Àngels és un 
dels més visitats de les comarques 
gironines. Amb vistes a les Gavarres 
i al sud de la Costa Brava, és un dels 
que més visitants religiosos té, jun-
tament amb els esportistes, que, tal 
com explica Ramiro José Castro 
–que és qui el gestiona des de prin-
cipis d’any–: “Són molts i sort en te-
nim, sobretot entre setmana”. 

El far de Sant Sebastià 
Hostatgeria des del segle XVIII. 
Palafrugell 
El conjunt monumental de Sant Se-
bastià de la Guarda comprèn una 
torre de guaita d’època medieval, la 
capella i l’hostatgeria, que són del 
segle XVIII, i a més a més el far, con-
siderat el més potent del litoral ca-
talà i construït el 1857. Al costat 
també hi ha un poblat ibèric, que da-
ta del segle VI aC. El mirador està si-
tuat a 175 metres sobre el nivell del 
mar. De l’hostatgeria original s’ha 
passat a l’actual hotel-restaurant, 
que gestiona des de fa deu anys la 
mateixa família. “La gent puja una 
mica per tot. Si no ho fas bé, per 
molt boniques que siguin les vistes, 
la gent t’hi ve un cop i no torna més”, 
considera la Judit Fernández, que 
és la directora d’El Far.e

Alguns santuaris tenen unes vistes privilegiades

01. Vista des del santuari de la Mare de Déu de la Font de la Salut. J. CARRERAS 

02. La talaia de mossèn Cinto, a la Mare de Déu del Mont. M.D. MONT 

Més enllà de la moda urbana dels úl-
tims anys, les vistes sempre han si-
gut un atractiu important. Alguns 
santuaris que estan ubicats en ex-
cel·lents talaies en són una bona pro-
va. Això ha comportat que sovint hi 
hagi hagut una oferta d’hostatgeria i 
restauració, primer per donar servei 
als visitants que hi van pel compo-
nent religiós de l’indret, i també, des 
de fa uns anys, als que simplement 
els visiten sense cap altra motivació 
que el panorama o la tranquil·litat. 
El bisbat de Girona, a través de la 
Fundació Sant Martí, ha anat refor-
mant els últims anys les seves ins-
tal·lacions. També fars com el de 
Sant Sebastià o el del cap de Creus 
reben cada any milers de visitants.  

Santuari de la Mare  
de Déu del Mont 
La talaia de mossèn Cinto 
Verdaguer. Albanyà 
Ubicat a 1.115 metres, possiblement 
és el santuari que té les vistes més 
privilegiades i el primer que es va re-
formar, fa més de deu anys. Hi puja 
molta gent que es queda a dormir en 
alguna de les seves sis habitacions 
només per fotografiar les sortides i 
les postes de sol. “De fet, la gran ma-
joria dels que s’hi queden és per ai-
xò”, explica Àngel Vidal, que als 60 
anys en fa poc més d’un que n’ha co-
mençat a gestionar l’hostatgeria, el 
restaurant i la cafeteria. Per ara Vi-
dal diu que encara no funciona gai-
re i es queixa dels que hi pugen “i no 
es prenen ni un tallat”. Un altre 
atractiu important és l’empremta  
de mossèn Cinto Verdaguer, que hi 
va fer una llarga estada l’estiu de 
1884 i s’hi va inspirar per escriure el 
poema èpic Canigó. L’accés al santu-
ari del Mont en cotxe potser és el 
principal inconvenient. Són 18 qui-
lòmetres de carretera costeruda i 
amb revolts, tot i que està perfecta-
ment asfaltada i es poden fer en uns 
vint minuts.  
 
Santuari de la Mare de Déu 
de la Font de la Salut 
El gran mirador de la Garrotxa. 
Sant Feliu de Pallerols 
Des de 1.028 metres d’altitud, la Sa-
lut ofereix unes vistes espectaculars 
de les valls d’Hostoles i d’en Bas, de 
l’Alta Garrotxa, del golf de Roses i 
del massís del Canigó. Fa poc més 
d’un mes ha canviat de gestors; ara 
el porta Francesc Tayant, fill de res-
tauradors amb experiència en san-
tuaris, ja que el seu pare fa 12 anys 
que gestiona el de Santa Maria de 
Montgrony, al terme de Gombrèn 
(Ripollès). “El primer que hem fet 
és preparar la terrassa per aprofitar 
l’esplèndida balconada, que és el 
principal atractiu de l’indret”, diu 
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