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Festival de Guitarra - Del 2 de juliol al 24 de setembre

Durant el mes d'agost continua 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 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. 

Gimcana familiar - 14 i 28 d'agost 
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.

Visites Guiades als Sants Metges - 1 d'agost
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.

Girona monàstica - 7 d'agost
Veniu a descobrir les històries que ens acostaran a la
realitat dels dos monestirs benedictins de la ciutat.
Dos monestirs subjectes a una mateixa regla, la Regla
de Sant Benet: Sant Pere de Galligants i Sant Daniel.

Festival d'estiu del Casino - 6, 13 i 20 d'agost
24è Festival d'estiu del Casino de Llagostera! Aquest
estiu gaudeix dels concerts a la fresca els divendres
d'agost. Cal fer reserva prèvia.

El Terrat - 30, 31 de juliol i 1 d'agost
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.

Festa Major de Bescanó - Del 5 al 10 d'agost
Bescanó torna a celebrar la Festa Major amb un
programa farcit d'actes entre els que destaquen el
concert de Les Anxovetes o de Ferran Palau i
l'espectacle de màgia del mag Isaac Trias.
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mes d'agost!
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Solfejant - Del 15 de juliol al 31 d'agost
18è cicle de concerts del Solfejant, que ens permetrà
gaudir de la música en directe a l’aire lliure els dijous
d’estiu a les 22 h, en el magnífic escenari del Pati de
Can Trinxeria a Cassà de la Selva.

Musicant - Del 24 al 28 d'agost
Cicle de concerts al petit poble de Campllong per
potenciar les obres de composicions catalans de tots
els temps: música de cort, de cantautor,
contemporània, popular…

FITAG - Del 24 al 28 d'agost
El Festival Internacional de Teatre Amateur de
Girona , un festival que defuig la rutina, perquè creu
en la màxima que el teatre és viu i canviant, s'adapta
als temps i evoluciona. 

Idees, plans i activitats que
pots fer al Gironès durant el
mes d'agost!
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Nou mapa interact iu  del  Gi ronès!

Quins  i t inerar is  h i  ha  a  prop del  meu poble?  On puc t robar

una àrea  de p ícn ic?  Quins  e lements  pat r imonia ls  t robaré

pel  camí  s i  fa ig  aquesta  ruta?  S i  e t  fas  qualsevol

d 'aquestes  preguntes  és  que no coneixes  e l  mapa tur ís t ic

interact iu  que hem fet  des  de Tur isme Gi ronès !  Es  t roba

integrat  d ins  la  p lataforma d ’ Instamaps i  e t  permet  veure

d ’un sol  c l ic  tots  e ls  recursos  d ’ in terès  que h i  ha  a  la

comarca .  Consul ta  e l  mapa i  p lan i f ica  la  teva  estada!

ET RECOMANEM...

Concerts de Tornada - 26 d'agost
5a edició dels Concerts de Tornada a Bordils , que
torna a apostar per actuacions de petit format, amb la
cançó d'autor com a pal de paller de la programació.
El dijous 26, primer concert amb Miquel Abras.

7è Jazz a la Fresca - Fins el 26 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. 

Notes al parc - Fins el 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.
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