
➦ Fira l’Àgora Dolça (Girona) – 29 de febrer 

Una fira per degustar i comprar tota mena de productes artesans dolços i 

demostracions de cuina amb el producte estrella el “Xuixo” a càrrec de Ricard 

Jambert, guanyador del 1r concurs el Millor Xuixo del Món! I diumenge no us 

perdeu qui serà el guanyador d’aquest any!  

 

➦ Al Gironès Llegim! (Madremanya) – 29 de febrer 

La lectura arriba aquest cap de setmana a Madremanya! Acosteu als més 

petits de la casa al món de la lectura amb “Contes Entremaliats” a càrrec de 

David Planas al CIR.  

 

➦ Marató de les Vies Verdes (Gironès) –  1 de març 

Cursa passa pels municipis de Quart, Llambilles, Cassà de la Selva, 

Llagostera, Santa Cristina d’Aro i Castell d’Aro entre paisatges rurals i vistes al 

mar i muntanya. 

 

➦ Escenaris – Teatre al Gironès (Gironès) – De gener a juny 

Viu el teatre a la ciutat de Girona i al poble emmurallat de Llagostera amb les  

representacions que aquesta setmana et porta la 16ª edició d’Escenaris: 

 

 Trash (Teatre Municipal - Girona) – 28 de febrer  

 Eva contra Eva (Teatre Municipal) – 28 de febrer 

 Rastres_Argelers (Sala Planeta - Girona) – 28 de febrer 

 La Xerinola d’en Rikus (Plaça de Catalunya - Llagostera) – 29 de febrer 

 Apnea (Sala Planeta - Girona) – 29 de febrer 

 

➦ Jornada de Portes Obertes (Girona) – 1 de març 

Si us agrada la cultura aquest diumenge podreu escollir fer una visita de forma 

gratuïta al Museu del Cinema, el Museu d’Art, el Museu d’Història dels Jueus i 

el Museu d’Història de Girona que obrirà les portes del refugi antiaeri del Jardí 

de la Infància i podreu fer la visita guiada de 12h a 14h.  

 

ANEU PENSANT EN... 

 

➦ Senderisme Guiat: “Rocacorba” (Canet d’Adri) – 15 de març  

Arribeu al cim del Gironès acompanyats d’un guia de la natura. Durada 6’5 

hores. Nivell alt. Cal reserva prèvia al 972 011 669 o turisme@girones.cat. 

 

➦ Black Music Festival (Girona, Bescanó i Salt)  – Del 6 al 29 de març 

Festival de música negre amb artistes internacionals que té lloc a varis 

escenaris. www.blackmusicfestival.com  
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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 26 de febrer al 4 de març 

 

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

Idees, plans i activitats per fer al Gironès! 

https://www.girona.cat/agenda/cat/agenda_fitxa.php?id=22198&ta=age
https://www.girona.cat/agenda/cat/agenda_fitxa.php?id=22198&ta=age
https://www.algironesllegim.cat/municipis/madremanya/
https://www.algironesllegim.cat/municipis/madremanya/
https://www.maratonviasverdes.com/
https://www.maratonviasverdes.com/
http://www.escenaris.cat/
https://www.girona.cat/museuhistoria/cat/agenda_activitat.php?idReg=474
https://www.girona.cat/museuhistoria/cat/agenda_activitat.php?idReg=474
http://www.turismegirones.cat/wp-content/uploads/2020/02/programa_senderisme_guiat_2020.pdf
mailto:turisme@girones.cat
https://www.blackmusicfestival.com/index.php/ca/
https://www.blackmusicfestival.com/index.php/ca/
http://www.blackmusicfestival.com/
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/
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www.turismegirones.cat  

La recomanació de la setmana...  

 

Nou Calendari  
d’Esdeveniments al Gironès!  

Teniu a la vostra disposició la nova edició del Calendari 
d’Esdeveniments del Gironès del 2020 que recull les 
principals fires, festes i esdeveniments que tenen lloc 

als municipis del Gironès! 

Com sempre en format de butxaca! Ideal per 
consultar-lo en qualsevol moment! 

www.turismegirones.cat 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRE BIKER (Girona)  – Arriba el bon temps i les ganes de donar un vol en bicicleta i Centre Biker 

us ofereix lloguer de bicicletes, botiga on-line 24h, servei de taller i pàrquing al centre de Girona, a 

més i pels amants de la muntanya ja podeu llogar les Niner Bikes! www.centrebikergirona.com  
 

Empresa compromesa del Club Gironès Terra de Passeig 

Mou-te! Senderisme Guiat al 
Gironès per l’any 2020 

 
Arriba la 11a edició del Senderisme Guiat al Gironès, 

una activitat impulsada per l'Àrea de Turisme del 
Consell Comarcal del Gironès i que us proposa un 

total de 21 sortides per tal de conèixer l’entorn dels  
municipis del Gironès de la mà d’un guia de natura. 

 
Consulteu la programació i apunteu-vos! 

www.turismegirones.cat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPCIONS OBERTES A TOTES LES SORTIDES! 

http://www.turismegirones.cat/wp-content/uploads/2020/02/programa_senderisme_guiat_2020.pdf
http://www.turismegirones.cat/wp-content/uploads/2020/02/Calendari-dEsdeveniments-al-Giron%C3%A8s-2020.pdf
http://www.turismegirones.cat/wp-content/uploads/2020/02/Calendari-dEsdeveniments-al-Giron%C3%A8s-2020.pdf
http://www.turismegirones.cat/
http://www.centrebikergirona.com
http://www.turismegirones.cat/catalegs
http://www.turismegirones.cat/wp-content/uploads/2020/02/programa_senderisme_guiat_2020.pdf
http://www.turismegirones.cat/wp-content/uploads/2020/02/programa_senderisme_guiat_2020.pdf
http://www.turismegirones.cat/

