PROPOSTA
D'ESTIU
Idees, plans i activitats que
pots fer al Gironès durant el
mes de juliol!
DE L'1 AL 28 DE JULIOL

#turismegirones

Visites als Banys Àrabs - Dimarts i dissabtes
Els Banys Àrabs de Girona ofereixen visites guiades
cada dimarts i dissabte des de les 11.30 h fins a les
14 h. Una oportunitat per entendre millor com
funcionaven aquests banys de l'alta edat mitjana.

Enfresca't - Del 30 de juny al 28 de juliol
Aquest estiu a Sant Julià de Ramis torna l’Enfresca’t:
música a la fresca l’últim dimecres de juny i tots els
de juliol. Actuacions a la Plaça de la República i a la
Pista de les Escoles Velles. T’ho deixaràs perdre?!
Festival Emergent - De l'1 al 10 de juliol
L’Emergent busca socialitzar la cultura en pobles de
la comarca del Gironès. Amb espectacles de petit
format i curta durada, i una posada en escena original
li donen un caire únic que us convidem a descobrir.
El Ressupó - 1, 8, 15 i 22 de juliol
Cada dijous de juliol concert al Parc Cors de Celrà.
L'any Passat l'organització va entendre que havia de
néixer una nova manera d'entendre els festivals, més
petita, sostenible i de proximitat.
Art en primera persona - Dijous de juliol
Visita el Museu d’Art de Girona com mai ho has fet
abans. Et convidem a un recorregut dramatitzat pel
Museu de la mà dels protagonistes de les seves
obres.
Festival de Guitarra - Del 2 de juliol al 24 de setembre

Aquest juliol arriba el Festival de Guitarra de Girona,
únic a les comarques gironines! La protagonista és la
música feta exclusivament per a l’instrument més
popular i versàtil del món: la guitarra.
Visites al capvespre - Divendres de juliol
El Monestir de Sant Pere de Galligants ofereix visites
guiades a les 20 h amb motiu de la nova exposició "El
temps
de
la
memòria.
Tresors
del
Museu
d'Arqueologia de Catalunya a Girona".
14è Enrondallémena - 3 de juliol
L'Enrondallémena, com el seu nom indica, és una
festa on els assistents escolten... En aquesta 14a
edició, l'enroda us porta glosadors i músics de ses
Illes. A les 21 h a les Escoles de Cartellà.
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Visita guiada Monestir de Sant Daniel - 3 de juliol
Descobriu el Monestir de Sant Daniel, l’església, el
claustre, l’antic celler, la fogaina… són espais que
serveixen per parlar de la vida monàstica, de la
història i de l’art dels primers mil anys del monestir.
Gimcana familiar - 3, 17 i 31 de juliol
És una activitat destinada a famílies amb infants de 5
a 10 anys on descobrim les llegendes i els
personatges més divertits de Girona amb l’ajuda de
pistes i la brúixola. A les 10 h.
Interpretem el Call - Caps de setmana de juliol
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.
De l'arbre al tap, del tap a taula - 3, 11 i 17 de Juliol
Un viatge, del bosc a la taula, on descobriràs
l’apassionant món del suro a Cassà de la Selva: des
que els peladors pelen l’escorça de l’alzina surera fins
al tap, un element clau en els millors vins del món.
Visita del Castellum Fractum - 4 de juliol
El pròxim diumenge a les 11 h visita guiada, a càrrec
de la UDG, del recinte iber, fortificació tardoromana i
església romànica de Sant Julià de Ramis. Aforament
limitat i inscripcions gratuïtes al 972 17 09 09.
Tren Petit de Fornells de la selva - Diumenges
Visiteu de l’estació i la posada en marxa del circuit
del tren petit de Fornells de la Selva. No us ho
penseu, veniu a gaudir! Obert cada diumenge.. Vista
de 10.00 h a 13.00 h. Recorregut d’11.00 h a 13.00 h.
7è Jazz a la Fresca - Juliol i agost
Aquest estiu a Girona, cada dijous de juliol i agost,
concerts de Jazz a la Fresca. Gaudeix de la bona
música entre les terrasses del Sunset Jazz Club i La
Vedette.
Visita guiada a la Casa Masó - 8 de juliol
Visita guiada a l'exposició sobre la vida d'onze dones
de la família Masó que han viscut a la casa del carrer
Ballesteries durant els darrers dos-cents anys. Les
places són limitades i cal fer reserva prèvia.
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El Terrat - Del 9 al 31 de juliol
4a edició del cicle de Concerts al Terrat de Celrà, que
ofereix concerts al capvespre al Terrat de la fàbrica
modernista de Celrà. El programa es divideix en dues
branques, El Terrat de Versions i El Terrat d’Autor.
Notes al parc - Del 10 de julol al 25 d'agost
Notes al Parc torna a portar enguany la música en
directe als vespres d’estiu de Girona, en una versió
ampliada que inclou els mesos de juliol i agost. Cal
fer reserva prèvia: www.girona.cat/entrades.
Tempo sota les estrelles - Del 15 al 31 de juliol
Del 15 al 31 de juliol als jardins del Passeig
Arqueològic hi haurà una quarantena de propostes
diàries i gratuïtes de música, gastronomia, literatura i
altres arts escèniques, entre els quals concerts!
Xarxa Gironina de Cafè Teatre - 16 i 23 de juliol
Els divendres 16 i 23 de juliol la Xarxa Gironina de
Cafè Teatre porta diferents espectacles a les Nits del
Monestir a Cervià de Ter. Consulta tota la
programació aquí!
Sant Pere Galligants - 18 de juliol
Aquesta divertida visita teatralitzada pretén acostarnos a la vida dels monjos i de la gent del segle XII, al
Monestir de Sant Pere de Galligants. Cal fer reserva
prèvia: macgironagalligants.cultura@gencat.cat.
Cicle VIAVEU - 18 i 25 de juliol
VIAVEU és una iniciativa cultural per tal de motivar la
visita i la coneixença del conjunt patrimonial de la
muntanya de Sant Julià de Ramis. Concerts amb la
veu com a element principal.
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activitats diferents que pots fer a la comarca! Des
de baixar el riu Ter amb kayak o fer una ruta amb
bicicleta amb Happy Bikes! Visita el nostre blog
per descobrir totes les propostes!
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