
PROPOSTA
SETMANAL

DEL 23 AL 30 DE SETEMBRE #turismegirones

@turismegironeswww.turismegirones.cat 

15è Festival Inund'Art - Fins el 3 d'octubre
Del 4 de setembre al 3 d’octubre exposició col·lectiva
d’artistes d’inund’Art i performance a la Casa de
Cultura. Pots consultar tota la programació del
festival aquí.

Ruta 360º per La Fortalesa - 27 de setembre
Visita i passejada per descobrir La Fortalesa.
Coneixerem la història, curiositats, visitarem La
Cúpula, ens endinsarem pels túnels interiors i
gaudirem de les vistes del Gironès.

Festival Espurnes - 26 de setembe
Aquest any el Festival Espurnes de Llagostera fa un
canvi de format però amb un cartell amb artistes de
molt alt nivell. Aquest dissabte 26, concert d'Obeses i
Sotrac a la plaça del Castell de Llagostera. 

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. En
el Gironès, trobareu  obres dels artistes pels entorns
de Girona, Celrà, Cassà de la Selva i Llagostera.

Camp d'aviació de Celrà - Del 24 al 27 de setembre
Per celebrar el 85è aniversari del Camp d’aviació
republicà es portaran a terme diverses activitats. El
26 i 27 hi ha programades visites guiades al camp i al
Centre d’Interpretació del Camp d’Aviació.

Sant Pere Galligants - 27 de setembre
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. Cal fer reserva
prèvia. Preu: 1€.

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.

Mas Tarrés (Madremanya) 
Un lloc ideal per una escapada envoltats de natura i en el
bonic poble de Madremanya. Ofereix 3 apartaments rurals
totalment equipats. L'espai exterior compte amb piscina,
barbacoa, zona infantil i una amplia zona de jardins i bosc
que et dóna la tranquilitat que estàs buscant.

Idees, plans i activitats
que pots fer al Gironès
aquesta tardor!

ET RECOMANEM...
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