
➦ [Exposició] “La Terra i la Dona” (Quart) – Del 7 al 19 de març 

Visiteu l’exposició “La Terra i la Dona” i participeu a les diferents activitats 

programades durant tot el mes de març sobre el paper de la dona i el fang:  

conferències, performance, taula rodona, etc. A càrrec del Col·lectiu Artistes 

del Cel Obert.  

 

➦ Cafè Teatre (Vilablareix i Llagostera) 12 i 13 de març 

No us perdeu l’espectacle de màgia més directe i participatiu “MANU-MANU” 

a càrrec de Felix Brunet. Us deixarà bocabadats! 

 Les Nits de Can Gruart (Vilablareix) – 13/03 

 Les Nits de les Vídues (Llagostera) – 14/03  

 

➦ Black Music Festival (Girona, Bescanó i Salt)  – Fins el 29 de març 

Ja tenim aquí la segona setmana del Black Music Festival, el festival de 

música negra més important del nostre territori amb artistes de fama 

internacional. Ja teniu les vostres entrades? 

 

 PBUG + LETS: 13/03 a les 21h (Centre Cívic Sant Narcís, Girona) 

 Karamba: 14/03 a les 12h (Mercat de La Volta, Girona) 

 Hip Hop al Parc: 14/03 a les 16h (Parc Central, Girona) 

 Silent Black: 14/03 a les 19h (Sortida Cul de la Lleona. Girona) 

 Kozama: 14/03 a les 22:30h (Platea, Girona) 

 Black Music pels més petits: 15/03 a les 10:30, 12 i 16:30 (Teatre de 

Bescanó) 

 

➦ 68 Rally Costa Brava (Gironès) – 13 i 14 de març 

Ja torna la 1ª Prova de Campionat Europeu de Ral.lis Històrics al Gironès, 

amb més de 180 equips participants i un nou format de 3 trams el divendres i 

de 8 trams dissabte. No us perdeu la gran desfilada de cotxes clàssics! 

 

➦ Puja al Tren Petit (Fornells de la Selva) –  16 de març 

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.  

 

ANEU PENSANT EN... 

 

➦ Senderisme Guiat: “Sant Roc i la Torratxa” (Vilablareix) – 22 de març  

Un passeig que ens traslladarà al passat acompanyats d’un guia de la natura. 

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

 

De l’11 al 18 de març 

 

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

Idees, plans i activitats per fer al Gironès! 

https://www.museuterrissa.cat/ca/exposicions-temporals
https://www.museuterrissa.cat/ca/exposicions-temporals
https://www.cafeteatre.cat/
https://www.cafeteatre.cat/
https://www.blackmusicfestival.com/index.php/ca/
https://www.blackmusicfestival.com/index.php/ca/
http://rallyclassics.club/ca/
http://rallyclassics.club/ca/
http://www.fornellsdelaselva.cat/promocio-variable/tren-petit-i-obertura-estacio-7/
http://www.fornellsdelaselva.cat/promocio-variable/tren-petit-i-obertura-estacio-7/
mailto:turisme@girones.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/
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www.turismegirones.cat  

La recomanació de la setmana...  

 

L’agenda del Gironès  
a un clic!  

Sabies que a la nostra web pots consultar tota  
l’agenda amb els principals esdeveniments 

culturals i lúdics que tenen lloc als pobles del 

Gironès? Entra i estigues al dia de tota l’actualitat 
en festivals, exposicions, fires i molt més! 

Si sou entitat organitzadora i voleu que publiquem 
el vostre esdeveniment contacteu-nos! 

www.turismegirones.cat/agenda  

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTEL COSTABELLA (Girona)  – A pocs minuts del centre i a tocar de la Via Verda. En aquest hotel 

podeu gaudir d’instal·lacions renovades ja sigui prenent una copa al bar, fent exercici al gimnàs o 

relaxant-vos a la sauna i el jacuzzi.  És sempre una bona elecció!  www.hotelcostabella.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/agenda/
http://www.turismegirones.cat/agenda
http://www.turismegirones.cat/agenda
http://www.camideronda.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/

