
PROPOSTA
SETMANAL

DEL 7 AL 14 D'OCTUBRE #turismegirones

@turismegironeswww.turismegirones.cat 

Temporada Alta - Del 7 d'octubre al 8 de desembre
"L'extraordinària normalitat d'estimar la cultura". Aquest és
l'esperit del Festival de Temporada Alta, que aquesta
tardor torna als escenaris de Girona, Salt i Bescanó i
enguany també combinarà la seva proposta presencial
amb altres opcions virtuals. 

Taller: Elaboració d'un pergamí - 11 d'octubre
El Monestir de Sant Pere de Galligants ofereix aquest
taller familiar on s'experimenta la elaboració del pergamí
tal i com es feia en època medieval i conèixer quin paper
tenia en el seu moment. Cal fer reserva al 972 20 26 32.

Ruta per la Fortalesa - 9, 10 i 11 d'octubre
Visita i passejada per descobrir La Fortalesa de Sant Julià
de Ramis .  Coneixerem la història i les curiositats,
passejant pels diferents racons interiors i exteriors. Cal fer
reserva prèvia.

La veu del vell edifici - 9 d'octubre 
Visita guiada al Museu d'Història de Girona, que explicarà
la seva història i els diferents usos que ha tingut en els
darrers cinc segles.Visita proposada en el marc de les
Jornades Europees del Patrimoni a Catalunya.

Jornades Europees del Patrimoni -9,10 i 11 d'octubre
El  Municipis de Catalunya se sumen a la  festa major del
nostre patrimoni cultural, programant activitats gratuïtes
per apropar el seu patrimoni cultural a la ciutadania.
Podeu consultar totes les propostes aquí.

Visita Guiada de Cervià de Ter - 10 i 11 d'octbre
Dins el marc de les Jornades Europees del Patrimoni ens
endinsarem en el món medieval del Monestir de Santa
Maria i el castell de Cervià de Ter .  Activitat gratuïta. Cal
reserva prèvia.

Històries d'hospital - 11 d'octubre
El Museu d'Art de Girona us proposa descobrir les moltes
històries que amaga l'Antic Hospital Santa Caterina amb
un seguit de sessions de contes de ficció a partir de fets
ben reals. Cal fer inscripció al 972 203 834. 

Idees, plans i activitats
que pots fer al Gironès
aquesta tardor!

ET RECOMANEM...
El Nus de Pedra (Llorà) 
El Nus de Pedra es troba ubicat al cor de la Vall del
Llémena, i és un lloc ideal on gaudir d’una escapada
envoltats de pau i natura, fer rutes amb bicicleta o
fins i tot ioga els diumenges al matí. Tot amb un
tracte acollidor i familiar. 

www.elnusdepedra.com
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