
PROPOSTA
SETMANAL

DEL 12 AL 19  D'AGOST #turismegirones

@turismegironeswww.turismegirones.cat 

Ruta 36oº per La Fortalesa - 15 d'agost
Visita i passejada per descobrir La Fortalesa de Sant
Julià de Ramis. Podreu conèixer la història, visitar La
Cúpula, passejar pel fossat i gaudir de les vistes tant
del Gironès com de l'Empordà.

Sant Pere Galligants - 16 d'agost
Aquesta divertida visita teatralitzada pretén acostar-
nos a la vida dels monjos i de la gent del segle XII, al
Monestir de Sant Pere de Galligants. *Només queden
places de la visita en castellà a les 10:30h.

Tempo sota les estrelles - Fins el 15 d'agost
Actuacions musicals a les nits d’estiu del Barri Vell
maridades amb vins, vermuts i tastets en un espai ple
de màgia al passeig Arqueològic de Girona. Consulta
tota la programació aquí. 

Cicle Solfejant - 13  d'agost
Solfejant és un cicle de música en directe a la fresca
al pati de la casa modernista de Can Trinxeria de
Cassà de la Selva. Últim concert del festival, el dijous
13 amb Meritxell Neddermann!

Interpretem el Call - 15 d'agost
Visita guiada al Museu d'Història dels Jueus i el call
de Girona, Descobrireu com era la vida de la
comunitat jueva i la seva relació amb la societat
cristiana, entre d'altres. Cal fer reserva prèvia. 

Notes al parc - 16 d'agost
Música en directe, clàssica i moderna, a la Plaça de
les Botxes del Parc de la Devesa! El diumenge 16
d'agost podreu gaudir de la música de Les Anxovetes
a les 20h.

Visita guiada a la Casa Masó - 14 d'agost
Com cada any, per commemorar l’aniversari del
naixement de Rafael Masó, la Casa Masó ofereix
visites guiades gratuïtes. Les places són limitades i
cal fer reserva prèvia.

Girona Walks -  Agost
Una visita de 1h 45m   per descobrir els racons més
emblemàtics del barri vell de Girona de la mà d’un
guia oficial. De dilluns a divendres a les 10h. Cal
trucar abans al 674 95 58 05. Preu: 12€.

Idees, plans i activitats que
pots fer al Gironès durant
l'estiu!
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