PROPOSTA
SETMANAL
Idees, plans i activitats
que pots fer al Gironès
aquest hivern!
DEL 13 AL 20 DE GENER

#turismegirones

Nits de Cafè Teatre - 14 i 16 de gener
Gaudeix de l'espectacle "Nua. Contes eròtics" el
dijous 14 a les Nits del Coro de Sarrià de Ter, i el
dissante 16 de "Las Loopes" les Nits de la Coma de
Cassà de la Selva.
Cicle de cinema "Petits cinèfils" - 16 de gener
El dissabte 16 podreu veure la projecció "La Rata del
camí ral i pícnic" dins aquest cicle pensat per iniciar
els més petits en el món del cinema. Preu 5€.
Festival NEU! - 17 de gener
El diumenge arriba a Girona la 7a edició del Neu!, el
festival no internacional de música i altres arts. El
primer concert serà amb Nico Roig sessió doble a
l'Auditori de la Mercè (a les 17h i a les 20h).
Portes Obertes als Museus de Girona - 17 de gener
L’Ajuntament de Girona oferirà de nou entrada
gratuïta als museus de la ciutat tots els diumenges de
10h a 14h mentre estigui actiu el confinament
perimetral municipal. Aprofiteu-ho!

Pessebre de Can Roseta - Gener
Si ets de Sant Gregori pots visitar el Pessebre de Can
Roseta de la mà de l'artesana Remei Mulleras. El
trobaràs en el bosc de Cartellà. Cal fer reserva prèvia
al 972 428 347 / 629 112 891.
Exposició Actors (Icònics) - Fins l'abril
El Museu del Cinema de Girona acull aquesta exposició
temporal on repassa la iconografia dels grans intèrprets
del segle XX i XXI a través de retrats autografiats
complementats amb frases cèlebres de cadascun d'ells.

PER CONÈIXER MÉS PROPOSTES ENTRA A L'AGENDA DE LA WEB
I SEGUEIX-NOS A LES XARXES SOCIALS!

ET RECOMANEM...
Bike Breaks Girona Cycle Centre (Girona)
Centre de lloguer oficial de Cannondale per
bici

de

carretera

i

passeig,

planificació

de

rutes, sortides en grup, botiga i serveis per la
teva bici. El lloc idoni per a tots els ciclistes!

www.gironacyclecentre.com

www.turismegirones.cat

@turismegirones

