
 

TEMPO SOTA LES ESTRELLES (GIRONA)  
DEL 18 DE JULIOL A L’ 11 D’ AGOST  
Una proposta de 115 concerts i tres espais 
diferenciats: l’ Auditori Tempo, Village Tempo i 
Terrassa Tempo on podreu gaudir d’unes vistes 
privilegiades de la ciutat, participar de les nits 
temàtiques i d’una àmplia oferta gastronómica.  

CICLE MÚSICA A LA FRESCA SOLFEJANT 
(CASSÀ DE LA SELVA)  
DEL 4 DE JULIOL AL 8 D’AGOST 

Les nits de dijous trobareu música en directe i a la 
fresca al pati de la Casa Modernista Can Trinxera. 
Dirigida a tots els públics. Us hi esperem!  

FESTA DEL BATRE  
(SANT GREGORI)  
6 I 27 DE JULIOL                                           
No us perdeu la demostració del segar i la batuda 
tradicionals. I aprofiteu la visita guiada gratuïta per 
conèixer de primera mà aquest ofici.  

ESCÈNIT (GIRONA)  
FINS EL 28 DE JULIOL                                   
Una dotzena d’espectacles gratuïts de circ 
contemporani i dansa d’artistes locals arriven 
aquest estiu als carrers de Girona. Dirigit a tots el 
públics i amb propostes per tota la familia.  

Segueix-nos! 
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CICLE VIAVEU (SANT JULIÀ DE RAMIS)  
DEL 28 DE JULIOL AL 4 D’AGOST  
Dos escenaris excepcionals, el “Castellum 
Fractum” i la Ermita románica dels “Sants 
Metges” per gaudir de la música en directe i 
altres arts escèniques. No hi falteu!  

JORNADES GASTRONÒMIQUES CUINA 
DEL BATRE (LLAGOSTERA)  
DEL 5 AL 14 DE JULIOL 

Gaudiu de la cuina del Batre als restaurants de 
Llagostera, i el dia 13 de juliol no et perdis la Fira 
del Batre a Llagostera! 

VISITES GUIADES BANYS ÀRABS 
(GIRONA) 
TOT L’ESTIU 
Què és el que diferencia els Banys Àrabs de les 
termes romanes? Com entenien la higiene els 
nostres avantpassats? Aquesta visita als Banys 
Àrabs us desvetllarà un munt de curiositats sobre 
aquesta joia arquitectònica!  
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