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La Bescanonina - 5 de febrer
El diumenge a Bescanó arriba la Bescanonina. Una
jornada per passar un dia inoblidable sobre la bicicleta.
Tres modalitats diferents: MTB e-bike, Gravel i Carretera.
Els petits també poden participar al Bike Park!

X Fira del Porc - 5 de febrer

La X Fira del Porc de Canet d’Adri tindrà lloc aquest

diumenge al pavelló municipal. Durant tot el dia hi haurà

activitats per a petits i grans com ara fira d'artesans, ruta

guiada pels entorns de Canet o ball de gegants.

Festival Escenaris - 3 i 5 de febrer

Dins del marc del Festival Escenaris, aquesta setmana

està plena de cultura amb espectacles als municipis

de Fornells de la Selva, Llagostera i Girona. Consulta

tota la programació aquí! 

Visita guiada al Monestir de Sant Daniel - 4 de febrer

Recorregut per diferents espais del Monestir de Sant

Daniel de Girona que ens serveixen de punt de

partida per parlar de la vida monàstica, de la història i

de l’art dels primers mil anys del monestir.

Macca, Mostra d’animació i curtmetratges - 4 i 5 de febrer

La Mostra d’Animació i Curtmetratges de Cassà de la

Selva celebrarà el 4 i 5 de febrer la seva 23a edició amb

una programació de primer nivell que enguany presta

una especial atenció al món del videojoc.

Run4Cancer Flaçà - 5 de febrer

El 5 de febrer ens movem pel càncer! Vine a córrer o a

caminar a Flaçà per una bona causa! Sortida a les 9h des

de la Pista Poliesportiva de Sant Joan de Mollet. Hi haurà

dos recorreguts de 5km i 10km.

www.turismegirones.cat 

DE L'1 AL 8 DE FEBRER #turismegirones

Idees, plans i activitats
que pots fer al Gironès
aquest hivern!

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

ET RECOMANEM...
Senderisme Guiat  (Gironès)
Ja tenim aquí el  programa de passejades de
febrer a juny del 2023.  Inclou 11 sort ides que
es fan en companyia d’un guia de natura que
proposarà al  part ic ipant descobrir  el  patr imoni
natural  del Gironès.  La pr imera sort ida serà el
dia 12 de febrer al  Castell  de Sant Miquel .
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