
➦ Cafè Teatre (Gironès) – 23 i 24 de gener 

Tindreu dos dies per gaudir de l’espectacle “!AHORA!”:  

 Les Nits del Centre (Sarrià de Ter) – 23/01 

 Les Nits de la Coma (Cassà de la Selva) – 24/01 

  

➦ Girona10 (Girona) – Del 24 al 26 de gener 

Viu un cap de setmana 10 a Girona! Preus especials en museus, monuments i 

visites guiades durant tot el cap de setmana. A més, menús, aperitius i copes 

a 10€ amb la campanya Vermut10 i Nit10, i descomptes a comerços i en 

espectacles. Consulta el programa d’activitats!  

 

➦ Escenaris – Teatre al Gironès (Gironès) – 24, 25 i 26 de gener 

16ª edició d’Escenaris, consulteu la programació a www.escenaris.cat.  

Representacions d’aquest cap de setmana: 

 Bona Gent (Teatre Municipal - Girona) – 24 de gener  

 Ferides (Sala Planeta - Girona) – 24, 25 i 26 de gener 

 Un dia qualsevol (Teatre de Bescanó - Bescanó) – 25 de gener 

 Bon Profit (Can Gruart - Vilablareix) – 25 de gener 

 El Sr. Petit (L’Atheneu - Celrà) – 26 de gener 

 Que Bèstia! (Espai la Pineda- Sant Gregori) – 26 de gener 

 L’Aventura d’avorrir-se (Auditori de la Mercè - Girona) – 26 de gener 

 

➦ Puja al Tren Petit (Fornells de la Selva) – 26 de gener 

Passatgers al tren! Aquest cap de setmana passeu un altre diumenge ple de 

diversió i rialles pujant al tren petit de Fornells de la Selva i no us perdeu 

l’oportunitat de visitar la seva estació i les maquetes de l’interior! Activitat 

organitzada per l’Associació d’Amics del Ferrocarril.  

 

➦ Pessebre de Can Roseta (Sant Gregori) – Fins el 10 de febrer 

Al mig de la natura i envoltats del paratge natural el bosc de Cartellà, trobareu 

l’emblemàtic pessebre creat l’artesana Remei Mulleres. Obert fins el 10 de 

febrer d’11h a 13h, dies festius inclosos.  

 

ANEU PENSANT EN... 
 

➦ Senderisme Guiat al Gironès  – 9 de febrer 

Trobes a faltar les sortides del Senderisme Guiat? Ja falta molt poc per 

destapar la programació de sortides que us tenim preparada pel 2020. 

Estigueu pendents de les nostres xarxes socials! 
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PROPOSTA SETMANAL 

Ens segueixes a instagram? 

Publica fotos de la comarca 

amb  #Gironès o etiqueta’ns a 

@turismegirones  perquè 

puguin formar part de la nostra 

galeria! 

AQUESTA SETMANA 
DESTAQUEM… 

www.turismegirones.cat  

C/ Berenguer i Carnicer, nº 3, 

Girona · 972 011 669 

 turisme@girones.cat 

 

Del 22 al 29 de gener 

 

Seguiu-nos a les xarxes socials en un clic!   
@turismegirones 

Idees, plans i activitats per fer al Gironès! 

http://www.cafeteatre.cat/
http://www.girona10.net/
http://www.escenaris.cat/
http://www.escenaris.cat/
http://www.fornellsdelaselva.cat/
http://www.santgregori.cat/
https://www.instagram.com/turismegirones/
http://www.turismegirones.cat/
mailto:turisme@girones.cat
https://www.instagram.com/turismegirones/
http://www.facebook.com/turismegirones
http://www.twitter.com/turismegirones
http://www.instagram.com/turismegirones
http://www.youtube.com/turismegirones
http://www.youtube.com/turismegirones
https://www.instagram.com/turismegirones/


 

 

 

 

 

 

000 

 

 

 

 

www.turismegirones.cat  

La recomanació de la setmana...  

 

DESENTERREM CURIOSITATS 
CIENTÍFIQUES AL GIRONÈS!  

Voleu fer d’exploradors i conèixer llocs curiosos?  

La “Ruta submergida” al Gironès us convida a 
desenterrar les curiositats que amaga la comarca i us 

porta a conèixer 6 punts del Gironès que tenen un 
interès científic: Arqueologia, geologia, química o fins 

hi tot malacologia!  

Una ruta dirigida a tots els públics i que també és ideal 
per fer amb tota família!  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTEL PENINSULAR (Girona)  –  Gaudiu d’una estada formidable en un hotel cèntric i familiar. 

Conserva l’encant d’un edifici del S.XIX i la seva ubicació és immillorable. I tasteu la selecció 

gastronòmica de cuina de mercat del seu cafè-restaurant!  www.hotelpeninsulargirona.com  
 

Empresa compromesa del Club Gironès Terra de Passeig 

VISITA EL PESSEBRE DE CAN ROSETA 
- Fins el 10 de febrer - 

 

Enmig del bosc de Cartellà s'hi amaga el Pessebre 
de Can Roseta, un indret on l’artista Remei 

Mulleras fa un homenatge a l’artesania, la cultura i 
el patrimoni de Catalunya. Si durant les festes no 
has tingut temps de visitar-lo o t'has quedat amb 
ganes de repetir aprofita per fer-ho fins el 10 de 

febrer, d’11h a 13h i de 16h a 18h.  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ccma.cat/tv3/marato/activitats-populars/2019/girones/1490/
http://www.surtderecercapercatalunya.cat/rutasubmergida_elgirones/?fbclid=IwAR11is_GUyhP3k7zP_8EyecNM1az4NxGwp6zufbsMDwbhG4rAAdJ6DZkB0U
http://www.hotelcostabella.com
http://www.surtderecercapercatalunya.cat/rutasubmergida_elgirones/?fbclid=IwAR11is_GUyhP3k7zP_8EyecNM1az4NxGwp6zufbsMDwbhG4rAAdJ6DZkB0U

