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EL FESTIVAL DELS SENTITS
VALLVIVA, el Festival dels Sentits, és un esdeveniment que va celebrar la seva primera edició 
els passats dijous 15 de juliol de 2021 i divendres 16 de juliol de 2021. El propòsit d'aquest és 
oferir un conjunt de serveis i espectacles en aquestes dues tardes/nits d’estiu, en un indret de 
gran bellesa i harmonia, al bell mig de la Vall d’en Bas, a la comarca de La Garrotxa.

VALLVIVA és una iniciativa de l'empresa ROYALVERD, amb el patrocini oficial de l'empresa 
NOEL ALIMENTARIA que té lloc a la finca Les Brides ubicada al municipi de la Vall d’en Bas, a 
La Garrotxa (propietat del grup MORERA). VALLVIVA es planteja com una activitat sense afany 
de lucre, on tots els beneficis van, en l'edició d'enguany, íntegrament destinats a la fundació 
A.BOSCH, pel projecte "Realitat Millorada". Aquest, pretén aconseguir la renovació integral de 
les instal·lacions de la Unitat d’Oncologia Pediàtrica de l’Hospital Vall d’Hebron, un projecte 
liderat per la unitat i la força de tres fundacions: La Fundació A.Bosch (creada pel grup 
d’alimentació Noel amb seu a La Garrotxa), la Fundació Aladina, i la Fundació Small. La família 
Boix-Bosch i l’empresa NOEL s'han implicat activament en el projecte assumint el patrocini 
principal del Festival i treballant de forma activa i generosa en l’organització.

El president del festival ha estat l’Eudald Morera i el director en Joan Cañada, qui juntament 
amb un gran equip, han fet possible crear del no res i en poques setmanes la primera edició 
Vallviva.

El productor de VALLVIVA ha estat l’empresa RGB MUSIC SL, amb dilatada experiència en
l'organització d’espectacles i esdeveniments de similars característiques.
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El Festival, com el seu eslògan concreta, pretén que el públic visqui una experiència global 
gaudint de tots els seus sentits:

RESPIRANT
Respirant en un espai privilegiat, ubicat a l’epicentre de la Vall d’en Bas, i gaudint de la natura, 
les plantes i flors, i el paisatge que l’envolta.

ESCOLTANT
Escoltant ofertes musicals de qualitat i amb caps de cartell de projecció internacional, esco-
llides per tal de poder-les gaudir en un ambient de calma i tranquil·litat.

TASTANT
Tastant una oferta culinària de primer nivell, de productors i elaboradors comarcals, KM0, 
amb reconegut prestigi internacional.

VISUALITZANT
Visualitzant espectacles atractius i emotius que acompanyin l'impactant paisatge de l’indret.

NOTANT
Notant el tacte de la natura, la gespa, els arbres, les plantes, l’aigua, que l’espai ens brinda.

L’EXPERIÈNCIA VALLViVA

L’activitat es duu a terme en un gran espai a l’aire lliure, amb gran atractiu visual i paisatgístic, 
amb una programació cultural de qualitat concentrada en dues tardes/nits.

El visitant pot gaudir de diferents espectacles a l’aire lliure, consistents en concerts, música en 
directe, actuacions teatro-musicals, alhora que gaudeix de tastos culinaris de qualitat, 
begudes, i tots els serveis necessaris pel màxim benestar del públic.

Ambdós dies el Restaurant Les Cols (**Michelin), oferiex un menú del Festival en el bosquet 
de VALLVIVA. Els visitants també poden trobar diferents espais amb tastets amb productes 
de qualitat i proximitat, en diferents ubicacions del recinte.



HO HEU FET POSSIBLE

En la primera edició del festival han passat 
per les instal·lacions VALLVIVA 1.901 assis-
tents, d'entre aquests, més de 540 persones 
van poder gaudir del sopar servit per Les 
Cols (**Michelin).

VALLVIVA se celebra en un espai obert i 
envoltat de natura, amb totes les activitats a 
l’aire lliure, i es va dur a terme complint les 
mesures de seguretat establertes per les 
autoritats sanitàries i competents.

VALLVIVA pretén donar un espai de màxim 
confort, confiança i seguretat a totes les 
persones assistents.

L’espai estava dotat de quatre escenaris; un 
escenari principal, dos escenaris més 
íntims, i un quart escenari de música amb 
DJ, a més de l’escenari natural del prat. 

A més, el recinte està completament adap-
tat a les persones amb mobilitat reduïda. 
La filosofia VALLVIVA busca un ambient 
solidari entre els assistents i promou una 
cultura inclusiva.

SENTiR EL RITME VALLViVA
L’oferta musical d’enguany va fer que La Vall ballés al ritme Vallviva.

COR DE TEATRE
Cor de Teatre no és pròpiament un grup vocal ni 
tampoc una companyia teatral, sinó les dues 
coses alhora. Un grup vocal format per més 
d’una vintena de cantants que interpreten 
peces de tots els temps a cappella, des del 
renaixement fins al pop-rock, amb una inter-
pretació marcada per l’humor que converteix 
les propostes en emocionants i divertides.

JUDIT NEDDERMANN
La cantautora és sinònim de musicalitat, 
elegància, emocions... Ha col.laborat amb 
molts artistes i projectes, entre els que desta-
ca Alejandro Sanz. La seva veu és una de les 
més versàtils del panorama actual de la 
cançó d’autor i ha deixat empremta en 
àmbits tan diferents com el pop intimista, 
el folk i el jazz. Podrem gaudir de part 
del seurepertori més conegut així com 
algunes de les noves cançons del seu 
nou treball Aire.
Una veu imprescindible.

JOAN PAU CHAVES
Pianista, baixista, compositor, arranjador, 
director musical de diferents artistes i  
col·laborador habitual en televisió i ràdio, en 
programes com Oh Happy Day, No me les puc 
treure del cap, etc... Ha enregistrat més de 40 
discs i ha actuat arreu d’Europa i Amèrica 
Llatina. Amb cançons de fi de segle, l'artista fa 
una revisió en clau pianística, de textura 
íntima i minimalista, de melodies de cançons 
dels últims 15 anys del S.XX a casa nostra, 
revestides amb nous colors sonors.
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MARiA ARNAL i MARCEL BAGÉS
Maria Arnal, cantant catalana formada a l'Escola de 
Música Moderna de Badalona presenta el seu nou 
disc en col·laboració amb Marcel Bagés. Una
proposta musical que busca apropar-se a la 
tradició des de la cultura lliure en l'era 
digital. En aquest nou projecte captiven 
el públic amb una posada en escena 
que no deixa indiferent.

MANZAU
Anna Serra, sota el sobrenom de MANZAU, 
presenta el seu treball discogràfic de debut 
Orange Vol.2 (RGB Suports 2021), un EP 
íntegrament cantat en anglès. Aquest 
treball és el viatge psicològic d'una persona 
que s'obsessiona amb una altra i ho confon 
amb amor. Intimitat i sensibilitat.

THE HANFRiS QUARTET
El quartet a cappella d’estil Barbershop 
guanyadors en 4 ocasions de la medalla 
d’or al Concurs Nacional de Quartets 
Barbershop. Actualment es troben en la 
quarta posició en el rànking de quartets 
vocals europeus. Actuacions plenes d’en-
ergia contagiosa i de gran complicitat 
amb el públic. Han omplert escenaris a 
Europa i els Estats Units. Come on, get 
happy!

ALBA i SANTi CARETA
Germà i germana ofereixen un particu-
lar testimoni sonor dels Països Catalans 
que viatja des de la tradició popular i la 
nova cançó fins al pop actual. Amb una 
dilatada trajectòria tant en el món del 
jazz com en el terreny de la música 
moderna, l'Alba i el Santi ens proposen 
un exquisit i trencador recorregut pels 
sons del nostre país.

KOKO-JEAN & THE TONiCS
Miss Koko-Jean, l'admirada i descarada 
cantant de soul reconeguda pels seus 10 
anys de carrera amb The Excitements, torna 
amb nova munició. S'han desempallegat de 
les etiquetes musicals per fer el que millor 
saben: fer que cantis i moguis el cul. So fresc 
i excitant. Pura dinamita a l’escenari que no 
et deixarà tenir el cos quiet.

MASSA
El nou projecte musical de Ferran 
Massegú, fundador i compositorgrup 
Teràpia de Shock, amb qui va girar pels 
principals escenaris del nostre país, ha 
cuinat a foc lent el seu nou disc. En format 
íntim i en acústic, l’artista desenvolupa el 
que ha estat la seva carrera artística fins 
avui, des dels seus inicis, fins ara, repassant 
amb un missatge personal i introspectiu, 
tot el que ha viscut. Emotiu i vibrant.

MANEL
L'únic artista que 
aconsegueix assolir el 
número 1 a les llistes de 
vendes quatre vegades 
consecutives amb discs 
en català. El seu darrer 
treball, L'amant malalta, 
combina tradició i 
elestrònica. Una història 
que, més enllà del seu 
gairebé mig miler de 
concerts arreu (Europa, 
Estats Units, Argentina, 
Mèxic, Filipines,...) no ha 
fet més que començar. 
Imprescindible.
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GASTRONOMIA D’ESTRELLA

El Restaurant Les Cols, dues estrelles Michelin, amb Fina Puigdevall i tot el seu equip, ofeixen 
un menú especial VALLVIVA. La cuina de la Fina transmet molt amb pocs elements. Li agrada 
despullar els plats, fins a deixar-los amb el més essencial, i sense perdre la poesia. Cuina 
sòbria, però elegant, depurada, però generosa, transmet sinceritat, equilibri, naturalitat. 
Essent una cuina del paisatge ningú pot transmetre millor les emocions de La Garrotxa, i la 
plenitud de la vida.

MENÚ VALLVIVA
copa de cava natura les cols mont-ferrant

del nostre hort; tartaleta d’espàrrecs de marge
del galliner al plat; ou fresc del dia de diferents colors, patata, mongeta verda,

pastanaga, pebrot vermell
un peix salat present des de sempre a la cuina de muntanya; brandada de

bacallà,moscatell, panses, pinyons
amb una cocció d’onze hores a 70°C; espatlla de xai, herbes, flors

àcid i làctic; cítrics, diferents textures
inspirat en la natura que ens envolta; paisatge volcànic, garrofa, ratafia, fajol

El projecte VALLVIVA neix pel compromís dels seus promotors amb la comarca de La Garrotxa 
així com el compromís amb l'esperit solidari. D'aquesta forma, VALLVIVA pretén fomentar 
l'activitat cultural i d'oci de la comarca de La Garrotxa, projectant alhora una imatge de 
turisme de qualitat, i intentant que la integritat dels beneficis del festival vagin destinats a un 
projecte socialment responsable. La sensibilitat dels promotors amb els malalts de càncer i 
les seves famílies ha fet que vulguin contribuir a la transformació de l'espai d'Oncologia 
Pediàtrica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

L’ESPERIT SOLIDARI

Amb aquesta col·laboració públicoprivada, 
les quatre entitats busquen implicar a la 
ciutadania, a les empreses i entitats en la 
recaptació de 6.172.432,40 M€ necessaris 
per a dur a terme aquesta iniciativa, que 
no només canviarà per sempre l'aspecte 
de l'espai, sinó també la relació de les 
persones que en ell conviuen. 

Vallviva vol contribuir, en la mesura del 
possible, tant en la difusió del projecte, 
com en l'aportació de donacions dels assis-
tents al festival, i l'entrega de tots els 
beneficis que el festival comporti.

La Fundació Aladina, dedicada a l'atenció de 
nens i adolescents malalts de càncer i a les 
seves famílies; la Fundació A. Bosch, impul-
sada pel grup d'alimentació Noel, amb seu a 
La Garrotxa i dedicada principalment a la 
investigació del càncer infantil; i la Fundació 
Small, centrada en la recaptació de fons per 
a col·laborar amb les unitats oncològiques 
infantils dels hospitals, han signat un acord 
de col·laboració amb l'Hospital Universitari 
Vall d’Hebron de Barcelona, per a acomplir 
un projecte integral de reforma i 
humanització de l'espai d'Hospitalització 
d'Oncologia i Hematologia Pediàtriques.
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