
JORNADES PORTES OBERTES (GIRONA) 
4 D’AGOST 
Aprofiteu per visitar gratuïtament el Museu 
d’Història dels jueus, el Museu del Cinema, el 
Museu d’Art i el Museu d’Història de Girona. 

VIAVEU (SANT JULIÀ DE RAMIS) 
4 D’AGOST 
El el marc incomparable de l’ermita de 
Sants Metges, The Sey Sisters ens ofereixen 
gospel, soul i música africana. Carismàtiques 
actuacions, cants a capella i harmonies 
úniques. 

SOLFEJANT (CASSÀ DE LA SELVA) 
FINS AL 8 D’AGOST  
Trobareu diferents artistes amb molta 
experiència al món de la música. Les seves 
veus i instruments són la millor melodía!  

FESTIVAL DE MÚSICA  (CERVIÀ DE TER) 
DEL 9 A L’ 11 D’AGOST 
Un escenari d’incomparable bellesa i unes 
prestacions acústiques excepcionals 
converteixen el Monestir de Santa Maria en 
el lloc ideal per gaudir de les noves 
actuacions musicals!  

Segueix-nos! 
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TEMPO SOTA LES ESTRELLES (GIRONA) 
DEL 18 DE JULIOL A L’ 11 D’ AGOST  

Proposta de concerts en diferents espais de 
Girona: l’Auditori Tempo, el Village Tempo i 
la Terrassa Tempo on podreu gaudir d’unes 
vistes privilegiades ciutat i d’una àmplia 
oferta gastronómica.  

“BIRRA MAJOR” (MADREMANYA) 
3 D’AGOST 
Festa de la cervesa artesana per als més 
grans i activitats infantils i tallers per als més 
menuts. En el marc de la Festa Major del 
poble.  

http://www.gironamuseus.cat
http://www.viaveu.cat/
http://www.cassacultura.cat/ca/solfejant.html
http://www.cerviaantic.org
https://www.tempogirona.com/
http://www.tempogirona.com/
http://madremanya.cat/
http://madremanya.cat/
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MUSICANT (CAMPLLONG) 
DEL 27 AL 30 D’AGOST 
Descobriu amb aquest cicle de concerts les 
creacions de compositors catalans i gaudiu 
amb les seves interpretacions tots el gèneres 
musicals en un encantador poble rural!  

JAZZ A LA FRESCA (GIRONA)  
FINS AL 29 D’AGOST  
Cada dijous, on la veu dels músics  és 
acompanyada d’instruments de percussió, 
vent i corda. Ens introdueixen a l’estil 
musical nascut a EE.UU 

XIX FESTIVAL INTERNACIONAL TEATRE 
AMATEUR (GIRONA)  
DEL 27 AL 31 D’AGOST 
Gaudiu dels diferents espectacles de 
companyies d’arreu del món que tindrà lloc als 
carrers de la ciutat i a varis municipis del Gironès.  

FARAÓ. REI D’EGIPTE (GIRONA)  
FINS EL  25 D’AGOST 
Exposició al Caixa Fòrum, a través d’una col·lecció 
d’objectes procedents del British Museum. 
Aquesta exposició explora els ideals, el 
simbolisme i la ideologia d’aquests faraons, com 
també les realitats de la vida a la vall del Nil. 

Viu l’estiu al Gironès! 

Segueix-nos! 
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UN PASSEIG PER LA HISTORIA  DE SANT 
PERE DE GALLIGANTS  (GIRONA)  
18 D’AGOST  
No us perdeu aquesta divertida visita 
teatralitzada que us permetrà conèixer com 
era la vida al S.XII i com vivíen els monjos 
benedictins dins el monestir. Cal reserva 

BANYS ÀRABS (GIRONA) 
De l’1 al 30 D’AGOST 
Visites guiades per gaudir  de la seva historia 
de la mà d’un guia professional és la 
harmonia que busqueu.  

http://www.musicantcampllong.cat
http://www.sunsetjazz-club.com/index/CONCERTS.htm
http://www.fitag.cat
http://www.fitag.cat
https://caixaforum.es/girona/fichaexposicion?entryId=530105
http://www.macgirona.cat/Agenda/Un-passeig-per-la-historia-de-Sant-Pere-de-Galligants
http://www.macgirona.cat/Agenda/Un-passeig-per-la-historia-de-Sant-Pere-de-Galligants
https://www.banysarabs.cat/

