PROPOSTA
SETMANAL
Idees, plans i activitats
que pots fer al Gironès
aquest hivern!
DEL 12 AL 19 DE GENER

#turismegirones

XXI Camianda Noctura d'Hivern - 15 gener
El Grup Excursionista Bell-Matí de Llagostera
organitza un any més la Caminada Nocturna. La
trobada serà a les 17.30h al Pavelló Municipal Josep
Mir. Recorregut d'uns 18km i cal portar el sopar.
Festival NEU! - 15 de gener
Fins el 30 de gener la 8a edició del Neu!, el festival
no internacional de música i altres arts, oferirà un
seguit de concerts a Girona. Consulta tota la
programació aquí.
Posada en marxa del tren petit - Cada diumenge
Visita de l’estació i posada en marxa del circuit del
trenet, a càrrec de l’Associació d’Amics del Ferrocarril
a Fornell de la Selva. Cada diumenge de 11 a 13h. Tots
cap al trenet, t’hi esperem!

Concert de Sara Roy - 16 de gener
Presentació del primer disc de Sara Roy al Teatre de
Bescanó. Una producció de pop internacional per
descobrir la seva veu amb la col·laboració de Miki
Nuñez i Cesc.
Interpretem el Call - 16 de gener
Visita guiada per descobrir el Museu d'Història dels
Jueus i el call de Girona. Com era la seva vida
quotidiana, cultural, política i religiosa i la seva
relació amb la societat cristiana, entre d'altres.
Festival Jazzà - 16 de gener
Jazzà, el nou cicle de xerrades i concerts de jazz i
músiques improvisades a les Golfes de Can Trinxeri,
Cassà de la Selva. Aquest diumenge concert de jazz
de Manel Fortià.
PER CONÈIXER MÉS PROPOSTES ENTRA A L'AGENDA DE LA WEB
I SEGUEIX-NOS A LES XARXES SOCIALS!

ET RECOMANEM...
Hotel la Plaça (Madremanya)
Aquest atractiu hotel està situat a la bonica
localitat
de
Madremanya,
Disposa
de
11
habitacions espaioses i decorades amb bon gust.
L'hotel ofereix esmorzar i disposa de restaurant.
Gaudeix d'aquest petit i romàntic hotel.
www.hotelmadremanya.com
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