FIRA DEL CONTE (MEDINYÀ)
1 DE SETEMBRE
Trobada d’il·lustradors, lectures de contes,
parades de venda, espectacles infantils,
espai d’editorials i de jocs, tallers i moltes
més activitats per a tota la família.
PORTES OBERTES ALS MUSEUS (GIRONA)
1 DE SETEMBRE
Aprofiteu per visitar entrada lliure el Museu
d’Història dels Jueus, el Museu del Cinema,
el Museu d’Art i el Museu d’Història de
Girona.
3ª CURSA DE LA DONA DE MUNTANYA
(SANT GREGORI)
1 DE SETEMBRE
Una prova esportiva i solidària organitzada
per les entitats Corro x Tu i Les Nenes Trail.
Una festa de l'esport femení i de la
muntanya. Els beneficis aniran integrament
a la Fundació Oncolliga Girona . Inscriu-te!
CUINA AL BARRI VELL (GIRONA)
1 DE SETEMBRE
Gaudiu
dels
tastets
elaborats
pels
restaurants participants en la 11 edició de la
Festa Gastronòmica del Barri Vell. Organitza
l’Associació
d’Hostaleria
Turisme
i
Restauració de Girona.
40º MARXA CLUB ESPORTIU (FLAÇÀ)
8 DE SETEMBRE
Apunteu-vos a la marxa pels camins i boscos
de l’entorn del poble medieval de Flaçà.
Tindreu dos recorreguts per escollir de 10km
i 16km respectivament.
SENDERISME GUIAT AL GIRONÈS
(CAMPLLONG)
8 DE SETEMBRE
Resseguirem la riera Seca de Campllong (4
km) amb els Guies de Natura i acabarem
amb visita i tast de iogurt a la Granja La
Selvatana. Dificultat baixa. Apunteu-vos!!!
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SALT KAYAK FESTIVAL (SALT)
13 I 14 DE SETEMBRE
El Festival d’Aigües Braves més gran de
Catalunya
amb
participants
d’arreu
d’Europa i per tots el nivells. Competicions
d’estil lliure, caiac, cros, concentració
d’aigües braves a diferents indrets del riu
Ter. Inclou la projecció de curts relacionats
amb el món del caiac.

VISITA TEATRALITZADA NOCTURNA ALS
BANYS ÀRABS (GIRONA)
13 I 27 DE SETEMBRE
La visita guiada es realitza de nit i transporta
al visitant a l'alta Edat Mitjana amb un
recorregut per les diferents sales alhora que
entren en escena diversos personatges que,
en clau d’humor, desvetllaran moltes
curiositats sobre la societat de l'època.
Organitza l’Associació de Guies de Girona.
VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ “VILLA
PERFECTA” (GIRONA)
14 DE SETEMBRE
Descubriu tots els aspectes de la vil·la
romana de Pla de l’Horta de Sarrià de Ter i
divertiu-vos amb les anècdotes que envolten
aquest jaciment visitant l’exposicó del
Museu d’Arequeologia de Girona.
REVIU ELS SETGES NAPOLEÒNICS
(GIRONA)
DEL 13 AL 15 DE SETEMBRE
Traslladeu-vos a una altre época revivint el
setge napoleònic al veure desfilar pels
carrers del Barri Vell l’exèrcit napoleònic,
reviviu aquesta gloriosa batalla i visiteu el
campament al parc de les Ribes del Ter.
FIRA SANTA TECLA (CASSÀ DE LA SELVA)
DEL 20 AL 22 DE SETEMBRE
Passeu uns dies de diversió i plens
d’activitats com la Nit del Cremat, el mercat
del Petit Botiguer, exposicions i la Fira
d’Entitats.
SENDERISME GUIAT AL GIRONÈS
(GIRONA)
22 DE SETEMBRE
Farem la ruta “Pedra de Girona”, un
recorregut per la historia mineral i vegetal
de la ciutat, acompanyats d’un Guia de
Natura. Dificultat baixa. Apunteu-vos!!!
FESTVAL MONAR’T (GIRONA)
DEL 23 AL 29 DE SETEMBRE
1ª edició d’aquest festival anual de Murals i
d’Art Urbà als barris de Santa Eugènia de Ter
i de Can Gibert del Pla de Girona, amb un
caràcter 100% social i de temàtica
multicultural.
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