PROPOSTA
SETMANAL
Idees, plans i activitats
que pots fer al Gironès
aquest estiu!
DEL 16 AL 23 DE SETEMBRE

#turismegirones

Festival Art i Gavarres - Setembre i octubre
Art & Gavarres és un festival que relaciona art i natura
per donar a conèixer aquest espai natural protegit.
Pots trobar les obres dels artistes a Girona, Celrà,
Cassà de la Selva i Llagostera.
DOR Museum - Del 18 al 27 de setembre
El Dor Museum s'uneix a la Festa Major de Sant Julia
de Ramis, oferint als seus residents l’entrada lliure al
museu durant els dies de la festa. Introdueix el codi
“FMSTJDR” al finalitzar la compra.
Festival In-somni - 18 i 19 de setembre
Aquest any el festival proposa un cartell eclèctic i
potent. Concerts al Parc de la Cope, a Serrià de Ter.
Un espai on festa, diversió i bona música hi
és assegurada! Pots consultar la programació aquí.
Escenaris - 19 i 20 de setembre
El dissabte 19 espectacle a Campllong, un músic i un
actor ens expliquen històries i llegendes de les
contrades catalanes. I el diumenge 20 l'espectacle
familiar "Adeu, Peter Pan" a Fornells de la Selva.

Visita guiada: Bombes sobre Girona - 20 de setembe
Visita guiada pels espais de defensa passiva, repartits
pel subsòl gironí, que comença al MHG i acaba amb la
visita a l'interior del refugi antiaeri del jardí de la
Infància. Cal fer reserva prèvia.
Festival de Tardor a Sant Gregori- 20 de setembre
El Festival de Tardor de Sant Gregori se celebra a les
esglésies i ermites del municipi de forma itinerant.
Diumenge 20 de setembre a les 18:30h concert a
l'Església Parroquial de Taialà.
Festival Monar'T - Del 21 al 27 de setembre
Monar’T és un festival anual de murals i d’art urbà als
barris de Santa Eugènia de Ter i de Can Gibert del Pla
amb un caràcter 100% social i de temàtica
multicultural.

ET RECOMANEM...

Camí de Ronda
Aprofita els últims dies de calor per fer alguna ruta de
Camí de Ronda! Rutes per etapes en la qual es combinen
gran diversitat de paisatges, des de les Gavarres,
l'Ardenya, la Costa Brava o la muntanya dels Àngels.
Camí de Ronda ofereix mapa, guia i molts altres serveis.
www.camideronda.com
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