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4   Cursos d'estiu

CURSOS D’ESTIU
Taller de cuina familiar.            
Brotxetes de fruita amb xocolata

A càrrec de Montse Busquets

Dilluns 28 de juny a les 18:30 h 

Pati del Centre Cívic Pla de Palau

Adreçada a famílies

Inscripcions a www.girona.cat/agenda  

Ho organitza:  Centre Cívic Pla de Palau

Divertim-nos aprenent anglès

A càrrec de Laia Fanlo Cordomí

Del 5 al 28 de juliol, dilluns i dimecres de 

10:00 a 11:00 h

Centre Cívic Barri Vell-Mercadal

Preu: 50 €

Adreçada a infants de 6 a 7 anys

Inscripcions a www.girona.cat/inscripcions

Ho organitza: Associació de veïns del 

Mercadal

CURSOS D’ESTIU PER A NADONS, INFANTS I JOVES
Adreçada a famílies i infants a partir de 4 

anys.

Inscripcions a www.girona.cat/agenda  

Ho organitza:  Centre Cívic Pla de Palau

Taller de cuina familiar. Cuina en 
família

A càrrec de Montse Busquets

Divendres 24 de setembre de les 18.30 a  

les 20:00 h 

Local Social Palau-sacosta

Preu: 14,85€ (Gratuït pels socis de l’AV 

Palau-Sacosta )

Adreçada a famílies i infants a partir de 5 

anys

Inscripcions a www.girona.cat/inscripcions  

Ho organitza:  AV Palau-sacosta

Aula de suport als treballs de 
recerca

A càrrec de Punt de Trobada

Dimarts de juliol de 10 

a 13:00 h

Centre Cívic Ter

Edat: alumnes de 

batxillerat

Inscripcions www.

girona.cat/inscripcions

Ho organitza: Punt de Trobada

4   Cursos d'estiu

Taller de cuina familiar. Braç de 
galetes maria i xocolata
 

A càrrec de Montse Busquets

Dilluns 12 de juliol a les 18:30 h 

Pati del Centre Cívic Pla de Palau
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Porta violeta estiu

A càrrec de Punt de Trobada

Dimecres de juliol de 17.30 a 19:30 h

Centre Cívic Ter

Edat: noies de 16 a 22 anys

Inscripcions www.girona.cat/inscripcions

Ho organitza: Punt de Trobada

Ioga Hatha

A càrrec de Laure Duplay

Del 30 de juny al 21 de juliol, dimecres de 

17:30 a 19:00 h

Centre Cívic Barri Vell-Mercadal

Preu: 20 €

Inscripcions a www.girona.cat/inscripcions

Ho organitza: Associació de veïns del 

Mercadal

Qi gong i altres tècniques per a 
millorar la respiració

A càrrec de Carla Martín

Del 30 de juny al 28 de Juliol, dimecres de 

19:00 a 20:00 h

Centre Cívic Pedret

Preu 20 € 

Inscripcions a www.girona.cat/inscripcions

Ho organitza: Centre Cívic Pedret

Tai-txi txuan forma 24 moviments

A càrrec de Carla Martín

Del 30 de juny al 28 de Juliol, dimecres de 

20:00 a 21:30 h

Centre Cívic Pedret

Preu 30 €

Inscripcions a www.girona.cat/inscripcions

Ho organitza: Centre Cívic Pedret

Escola d’escacs d’estiu

Del 5 al 16 de juliol, de dilluns a divendres 

de 9:00 a 13:00 h

Grup 1: Introducció i iniciació d’escacs

Grup 2: Nivell intermig 

Edat de 6 a 12 anys 

Centre Cívic Santa Eugènia

Preu: 80€

clubescacssantaeugenia@gmail.com 

Ho organitza: Club d’Escacs de Santa 

Eugènia de Ter    Cursos d'estiu   5

CURSOS D’ESTIU PER ADULTS 
Activitats físiques i 
saludables

Gimnàstica i manteniment

A càrrec de Jesús Fernàndez

Del 28 de juny al 21 de juliol dilluns i 

dimecres de 9:00 a 10:00 h

Centre Cívic Onyar

Inscripcions a: www.girona.cat/inscripcions

Ho organitza:  Centre Cívic Onyar

Ioga Hatha

A càrrec de Laure Duplay

Del 28 de juny al 19 de juliol 

Dilluns de 17:30 h a 19:00 h

Centre Cívic Barri Vell-Mercadal

Preu: 20 €

Inscripcions a www.girona.cat/inscripcions

Ho organitza: Associació de veïns del 

Mercadal
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Aikido

A càrrec de Florencio de la Torre i Emilio 

LosHuertos

Del 5 de juliol al 30 de juliol, dilluns, 

dimecres i divendres de 20:30 a 22:00 h

CREC Sant Daniel

Preu: 20 €

Inscripcions a www.girona.cat/inscripcions 

Ho organitza: Associació de Veïns de la 

Vall de Sant Daniel i Acadèmia Ritzu Zen 

Girona

Karatedo

A càrrec d’Àlex Perecaula

Del 5 de juliol al 30 de juliol, dimarts, 

dijous i divendres de 19:00 a  20:30 h

CREC Sant Daniel

Preu: 32 €

Inscripcions a www.girona.cat/inscripcions

Ho organitza: Associació Catalana de 

Budo Tradicional Kyushin

Ioga Suau matinal a la Vall de Sant 
Daniel

A càrrec de Núria Camps Barber

Del 6 al 29 de juliol, dimarts i dijous de 

10:15  a 11:15 h

CREC Sant Daniel

Preu: 60 € 

Edat recomanable a partir de 16 anys

Inscripcions a www.girona.cat/inscripcions

Ho organitza: Ass. Veïns de la Vall de Sant 

Daniel

Ioga dinàmic matinal a la Vall de 
Sant Daniel

A càrrec de Núria Camps Barber

Del 6 al 29 de juliol, dimarts i dijous de 9:15 

a 10:15 h

CREC Sant Daniel

Preu: 40 € dimarts, 60 € dimarts i dijous 

Edat recomanable a partir de 16 anys

Inscripcions a www.girona.cat/inscripcions

Ho organitza: Ass. Veïns de la Vall de Sant 

Daniel

Ioga i alineament, vespres a la Vall 
de Sant Daniel

A càrrec de Núria Camps Barber

Del 7 al 28 de juliol, dimecres de 20:00 a 21:10 h

Local Social de Sant Daniel - Can Primi

Preu: 40 €

Edat recomanable a partir de 16 anys

Inscripcions a www.girona.cat/inscripcions

Ho organitza: Ass. Veïns de la Vall de Sant 

Daniel

Ioga Embaràs

A càrrec de Sandra González Cabrera

Del 7 al 28 de juliol, dimecres d’ 11:15 a 12:30 h

Centre Cívic Barri Vell-Mercadal

Preu: 28 €

Inscripcions a www.girona.cat/inscripcions

Ho organitza: Nuïtat Espai

6   Cursos d'estiu
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Ioga kundalini dimecres

A càrrec de 

Sandra González 

Cabrera

Del 7 al 28 de 

juliol, dimecres de 

9:30 a 11:00 h

Centre Cívic Barri 

Vell-Mercadal

Preu: 28 €

Inscripcions a 

www.girona.cat/

inscripcions

Ho organitza: 

Nuïtat Espai

Ioga Hatha

A càrrec de Laure Duplay

Del 6 al 27 de setembre, dilluns de 17:30 a 

19:00 h

Espai Cívic Mercadal

Preu: 20 €

Inscripcions a www.girona.cat/inscripcions

Ho organitza: Associació de veïns del 

Mercadal

Ioga Hatha

A càrrec de Laure Duplay

Del 8 de setembre al 29 de setembre, 

dimecres de 17:30 a 19:00 h

Espai Cívic Mercadal

Preu: 20 €

Inscripcions a www.girona.cat/inscripcions

Ho organitza: Associació de veïns del 

Mercadal

IDIOMES 

Francès Conversa 

A càrrec de Laure Duplay

Del 28 de juny al 19 de juliol, dilluns de 

19:15 a 20:45 h

Centre Cívic Barri Vell-Mercadal

Preu: 25 €

Inscripcions a 

www.girona.cat/inscripcions

Ho organitza: Associació de veïns del 

Mercadal

Francès Conversa 

A càrrec de Laure Duplay

Del 30 de juny al 21 de juliol, dimecres de 

9.30 a 11:00 h

Centre Cívic Barri Vell-Mercadal

Preu: 25 €

Inscripcions a www.girona.cat/inscripcions

Ho organitza: Associació de veïns del 

Mercadal

Fem un tastet de l’alemany

A càrrec de Laia Fanlo Cordomí

Del 6 al 29 de juliol, dimarts i dijous de 

9:30 a 11:00 h

Centre Cívic Barri Vell-Mercadal

Preu: 50 €

Inscripcions a www.girona.cat/inscripcions

Ho organitza: Associació de veïns del 

Mercadal

Francès Conversa 

A càrrec de Laure Duplay

Del 6 de setembre al 27 de setembre, 

dilluns de 19:15 a 20:45 h

Espai Cívic Mercadal
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Preu: 25 €

Inscripcions a www.girona.cat/inscripcions

Ho organitza: Associació de veïns del 

Mercadal

Francès Conversa 

A càrrec de Laure Duplay

Del 8 de setembre al 29 de setembre, 

dimecres de 9:30 h a 11:00 h

Espai Cívic Mercadal

Preu: 25 €

Inscripcions a www.girona.cat/inscripcions

Ho organitza: Associació de veïns del 

Mercadal

Repàs d’anglès

A càrrec de Brian McShane

Del 1 al 27 de juliol, dimarts i dijous d’11:00 

a 12:30 h

Centre Cívic Barri Vell-Mercadal

Preu: 50 €

Inscripcions a www.girona.cat/inscripcions

Ho organitza: Associació de veïns del 

Mercadal

BALL I DANSA

Lindy Hop 

A càrrec de Berta i Miquel Claparols

Del 31 de maig al 19 de juliol de 20:00 a 21:00 h. 

Centre Cívic Onyar

Preu 32 €

Inscripcions a www.girona.cat/inscripcions

Ho organitza:  Centre Cívic Onyar

Rumba 

A càrrec de Laura Guillen “La Bicha”

Del 15 al 29 de juny, dimarts i dijous de 

19:00 a 20:00 h 

Centre Cívic Onyar

Preu 16 €

Inscripcions a www.girona.cat/

inscripcions

Ho organitza:  Centre Cívic Onyar

Ball-Tonificació

A càrrec de Susana Amaya Castaño

Del 7 de juliol  al 28 de juliol

Dimecres de 19:00 a 20:00 h

Centre Cívic Barri Vell-Mercadal. Preu: 20 €

Recomanable a partir de 16 anys 

Inscripcions a www.girona.cat/inscripcions

Ho organitza: Associació de veïns del 

Mercadal

Ball-Tonificació

A càrrec de Susana Amaya Castaño

Del 6 de juliol al 29 de juliol

Dimarts i dijous de 19:00 a 20:00 h 

Centre Cívic Barri Vell-Mercadal. Preu: 40 €

Recomanable a partir de 16 anys 

Inscripcions a www.girona.cat/inscripcions

Ho organitza: Associació de veïns del 

Mercadal

Tastet de dansa del ventre

A càrrec de Noemí Osorio

Dijous 22 de juliol de 17:00 a 18:00 h 

Centre Cívic Ter

Preu: 10 €

Edat: a partir de 16 anys

Inscripcions a www.girona.cat/inscripcions  

Ho organitza: Fodansa

TALLERS  I 
MONOGRÀFICS
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MONOGRÀFICS

Capses decoratives

A càrrec de Juan Esparraguera 

Dimecres 21 de juliol a les 19:00 h

Centre Cívic Onyar

Activitat Gratuïta 

Adreçada a majors de 18 anys

Reserva plaça a www.girona.cat/

inscripcions

Ho organitza:  Centre Cívic Onyar

Cosmètica natural

A càrrec de Laura Bagué (Ohana Salut 

Integrativa)

Dijous 10 de juny a les 19:00 h

Centre Cívic Onyar

Preu 6 €

Inscripcions a www.girona.cat/inscripcions

Ho organitza:  Centre Cívic Onyar

Remeis casolans per a la salud 
familiar

Aprendrem com tenir una bona 

farmaciola a casa amb productes naturals

A càrrec de Laura Bagué (Ohana Salut 

Integrativa)

Dijous 17 de juny a les 19:00 h

Centre Cívic Onyar

Preu 6 €

Inscripcions a www.girona.cat/inscripcions

Ho organitza:  Centre Cívic Onyar

Palmes i compàs

A càrrec de Laura Guillen “La Bicha”

Dimecres 7 de juliol a les 19:30 h

Centre Cívic Onyar

Reserva plaça a www.girona.cat/inscripcions

Ho organitza:  Centre Cívic Onyar

Taller de cuina. Pastisseria creativa 
amb fondant sense gluten

A càrrec d’Helena Cané

Dimecres 30 de juny de 18:30 a 20:00 h

Local Social Palau-sacosta

Preu: 14,85€ 

Adreçat a joves d’entre 10 i 14 anys

Inscripcions a www.girona.cat/inscripcions

Ho organitza:  AV Palau-sacosta
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Taller de cuina. Cuinem l’estiu

A càrrec de Montserrat Busquets

Divendres 2 de juliol de 18:30 a 20:00 h

Local Social Palau-sacosta

Preu: 14,85€ 

Inscripcions a www.girona.cat/inscripcions

Ho organitza:  AV Palau-sacosta

Taller de cuina. Cuina internacional 
sense gluten

A càrrec d’Helena Cané

Dimecres 7 de juliol de 18:30 a 20:00 h

Local Social Palau-sacosta

Preu: 14,85€ 

Inscripcions a www.girona.cat/inscripcions

Ho organitza:  AV Palau-sacosta

Taller de cuina. Cuinem a la frescsa

A càrrec de Montserrat Busquets

Divendres 9 de juliol de 18:30 a 20:00 h

Local Social Palau-sacosta

Preu: 14,85€ 

Inscripcions a www.girona.cat/inscripcions

Ho organitza:  AV Palau-sacosta

Taller de cuina. Pastisseria creativa 
amb fondant sense gluten

A càrrec d’Helena Cané

Dimecres 8 de setembre de 18:30 a 20:00 h

Local Social Palau-sacosta

Preu: 14,85€ 

Adreçat a joves d’entre 10 i 14 anys 

Inscripcions a www.girona.cat/inscripcions

Ho organitza:  AV Palau-sacosta

Taller de cuina. Cuinem la festa 
major

A càrrec de Montserrat Busquets

Divendres 17 de setembre de 18:30 a 

20:00 h

Local Social Palau-sacosta

Preu: 14,85€. Gratuït per socis de AV 

Palau-sacosta

Inscripcions a www.girona.cat/inscripcions

Ho organitza:  AV Palau-sacosta

Taller monogràfic de cante flamenc

(Por fiesta para corrillos y juergas)

A càrrec d’ Alba Guerrero

Dissabte 3 de juliol de 10:00 a 13:30 h

Espai Cívic de Can Gibert del Pla

Preu: 40€

Inscripcions a www.girona.cat/inscripcions

Ho organitza: La Gerundina Penya 

Flamenca

Taller intensiu de guitarra flamenca. 
Nivell inicial                              

Formes bàsiques del ritme i harmonia de 

la rumba catalana i flamenca

A càrrec d’Ernest Salvà

12 i 13 juliol de 18:00 a 19:00 h

Preu: 30€

Inscripcions a www.girona.cat/inscripcions

Espai Cívic de Can Gibert del Pla

Ho organitza: La Gerundina Penya 

Flamenca
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Taller de guitarra flamenca. Nivell 
mig                                                     

(Comprendre, estructurar i interpretar un 

o varis dels pals flamencs)

A càrrec d’Ernest Salvà

12 i 13 juliol de 19:15 a 20:15 h

Espai Cívic de Can Gibert del Pla

Preu: 30€

Inscripcions a www.girona.cat/inscripcions

Ho organitza: La Gerundina Penya 

Flamenca

Taller de guitarra flamenca. Nivell 
avançat                 

Petit repertori tradicional amb 

totes les seves parts. Intros, cierres, 

acompanyament, falsetes

A càrrec d’Ernest Salvà

12 i 13 juliol de 20:30 a 21:30 h

Espai Cívic de Can Gibert del Pla

Preu: 30€

Inscripcions a www.girona.cat/inscripcions

Ho organitza: La Gerundina Penya 

Flamenca

Taller intensiu de cajón. Nivell inicial                        

A càrrec de Nuri Madí

Dilluns 12  juliol de 18:00 a 21:30 h

Espai Cívic de Can Gibert del Pla

Preu: 40€

Inscripcions a www.girona.cat/inscripcions

Ho organitza: La Gerundina Penya 

Flamenca

Taller intensiu de cajón. Nivell mig                                 

A càrrec de Nuri Madí

Dimarts 13 juliol de 18:00 a 21:30 h

A l’Espai Cívic de Can Gibert del Pla

Preu: 40€

Ho organitza: La Gerundina Penya 

Flamenca

Taller intensiu de cajón. Nivell 
avançat            

A càrrec de Nuri Madí

Dijous 15 juliol de 18:00 a 21:30 h

Espai Cívic de Can Gibert del Pla. Preu: 40€

Inscripcions www.girona.cat/inscripcions

Ho organitza: La Gerundina Penya 

Flamenca

Taller intensiu ball flamenc. Nivell 
inicial              

A càrrec de Noemí Osorio

12, 13 i 14 de juliol  de 17:00 a 18:00 h

Espai Cívic de Can Gibert del Pla

Preu: 40€

Inscripcions www.girona.cat/inscripcions

Ho organitza: La Gerundina Penya 

Flamenca

Taller intensiu ball flamenc. Nivell 
mig/avançat    

A càrrec de Noemí Osorio

12, 13 i 14 de juliol de 18:15 a 19:15 h

Espai Cívic de Can Gibert del Pla

Preu: 40€

Inscripcions www.girona.cat/inscripcions

Ho organitza: La Gerundina Penya 

Flamenca
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Summer zumba fitness a la plaça          

Divendres 2, 9, 16, 23 de juliol de les 9.30 a 

les 10:30 h 

A la plaça Pere Calders

Reserva de plaça a www.girona.cat/agenda

Ho organitza: Associació Cultural Cubana 

de Girona

Yoga dance. El ioga de la dansa en 
anglès 

A càrrec de Sira Purkh

Dimecres 22 de juny de 19:30 a 20:45 h

Al Centre Cívic Barri Vell-Mercadal

Recomanable a partir de 16 anys

Reserva de plaça a www.girona.cat/agenda

Ho organitza: Ass. The Hub

Ioga a la fresca amb mantres en 
directe

A càrrec de Sandra González i Gemma 

Argence

Dijous 1 de juliol  de 19:00 a 20:15 h

Als Jardins dels Alemanys

Preu: Taquilla inversa

Recomanable a partir de 16 anys

Reserva de plaça a www.girona.cat/agenda

Ho organitza: Nuïtat Espai

Masterclass de ioga

Plaça Domènec Fita i Molat

Dissabte 4 de setembre, 19:00 h

Ho organitza: Associació de veïns de

Montjuïc

Explorant el vincle amb la mare: 
l’automaternatge

A càrrec de Farners Aymerich Sureda

Dimarts 6 de juliol de 17:00 h a 20:00 h

Centre Cívic Barri Vell-Mercadal

Inscripcions a www.girona.cat/inscripcions

Ho organitza: Nuïtat Espai

Explorant el plaer en la teva vida. 
Cos, amor propi i entrega a la vida

A càrrec de Farners Aymerich Sureda

Dijous 8 de juliol de 17:00 a 20:00 h

Centre Cívic Barri Vell-Mercadal

Preu: 35 €

Recomanable a partir de 16 anys

Inscripcions a www.girona.cat/

inscripcions

Ho organitza: Nuïtat Espai
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Masterclass de zumba

A càrrec de Kati Herrera

Plaça Domènec Fita i Molat

Dissabte 4 de setembre, 20:00 h

Ho organitza: Associació de veïns de 

Montjuic

Descobrim els peixos de l’Onyar

A càrrec de l’Associació La Sorellona

Dissabte 18 de setembre, 10:00 a 12:00 h

Riba de l’Onyar (parc infantil Ronda de 

Pedret)

Adreçada a tots els públics. Cal dur botes 

d’aigua.

Inscripcions a www.girona.cat/agenda

Ho organitza: Associació La Sorellona
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ESPECTACLES FAMILIARS
Hotel bucarest, espectacle de circ.

A càrrec de la CIA Total Circ

Dissabte 26 de juny 19:00 h 

Pista esportiva C. Saragossa

Dins el cicle A Prop arriba l’Espectacle ‘Hotel 

Bucarest’ a càrrec de la companyia Total 

Circ. Creat l’any 2019 i inspirat en la pel·lícula 

‘El Gran Hotel Budapest’, ofereix diferents 

situacions que poden passar en un hotel, 

combinant-les amb tècniques cirquenques. 

Tres grums molt divertits en són els 

protagonistes, que jugant amb elements 

quotidians transportaran al públic 

assistent a un món ple de màgia i fantasia.

Reserva prèvia a www.girona.cat/agenda

Ho organitza: Ajuntament de Girona. 

Cicle A Prop

Animalia, inc

7 de juliol a les 18:00 h i a les 19:00 h (2 

passes) 

Plaça Assumpció..

Adreçat a públic familiar. Recomanat de 

2 a 10 anys. 

Més informació L’equip Animalia,Inc arriba 

a la ciutat. Mentre els biòlegs desenvolupen 

les tasques rutinàries al Campament veiem 

que alguna cosa fa neguitejar els animals. 

Poden confiar en aquests humans? Els 

respectaran? L’equilibri i la cooperació 

entre espècies és necessaria per ajudar a 

un d’ells que sembla estar en perill.  Degut 

a la desmassificació dels espais urbans, la 

fauna dels boscos catalans ha recuperat el 

seu espai. Serem capaços de conviure-hi? 

Reserva prèvia a: www.girona.cat/agenda

Organitza: Centre Cívic Sant Narcís

Conte cantat, conte contat! 
Espectacle musical en família 

A càrrec de Núria Camps Barber

Dimecres 7 de juliol de 18:00 a 18:45 h

Local Social de Sant Daniel

Preu: 15 €

Espectacle familiars. Recomanable 

nadons ( 1 a 3 anys) 

Més informació:  Espectacle participatiu 

musical. Viatjarem al mar, viurem 

històries d’estiu, jugarem amb la veu, el 
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cos, amb la imaginació

Reserva de plaça a www.girona.cat/agenda

Ho organitza: Ass. Veïns de la Vall de Sant 

Daniel

Espectacle clàssic

A càrrec del Mag Fèlix

Dijous 8 de juliol a les 18:00 h 

A la plaça Miquel de Palol

Més informació La millor Màgia moderna 

amb tècniques modernes però amb un 

preciós aspecte clàssic. Tots els objectes 

i aparells que utilitza el Mag estan 

fabricats amb un aspecte antic per donar 

un aire “retro” al show.

Reservar plaça a parcdevesa@gmail.com 

Ho organitza: Associació de veïns Devesa-

Güell

descobreixen que és molt més que soroll 

i peluts

Reservar plaça a parcdevesa@gmail.com 
Ho organitza: Associació de veïns Devesa-

Güell

La maleta que sona

A càrrec de Fefe & Companyia

Dissabte 24 de juliol, 19:00 h 

Plaça de l’Om 

Més informació Viu una estona de 

diversió, moltes cançons i històries 

increïbles amb en Fefe en companyia 

d’altres nens i nenes.

Ho organitza: Associació de veïns de Pont 

Major i Centre Cívic Pont Major

Animació infantil 

Diumenge 5 de setembre a les 18:00 h 

Plaça Domènec Fita i Molat 

Inscripcions a www.girona.cat/agenda

Ho organitza: Associació de veïns de 

Montjuïc i Centre Cívic Pont Major

Espectacle infantil: Ara t’ho explico. 

A càrrec de Jordi Tonietti

Dimarts 27 de juliol a les 18:00 h

Plaça Josep Pallach

Més informació: Jordi Tonietti ens explica 

històries viscudes. Com un ratolí se li 

va menjar el formatge, com un avi se li 

va enfonsar el vaixell, com un senyor es 

dedicava a comptar formigues... Hi ha 

una història per a cada cançó i una cançó 

per a cada història! Cançons per riure, 

cantar i pensar!

Ho organitza: Centre Cívic Pla de Palau

Espectacle I love rock and roll

A càrrec d’Orelles de Xocolata

Dijous 22 de juliol  a les 18:00 h 

Plaça Miquel de Palol

Més informació  Sembla que s’està 

coent alguna cosa a l’escenari, per això 

la Rock i la Roll han vingut a controlar 

que no sobrepassem el nivell de decibels 

establert per la Il·lustríssima Societat 

de Carques. Però amb aquests noms, 

les nostres protagonistes no es podran 

resistir als encants del rock & roll i 
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Paraules misterioses

Del 12 al 16 de juliol 

Barri de l’esquerra del ter

Embarca’t a la recerca de les paraules 

misterioses. Quin és el missatge?

Punt de sortida: Parc infantil i de salut 

de la gent gran. Carrer Mas Catofa 

encreuament amb el carrer Puig d’Adri

ESTIU VIU
Passejant i jugant en família per 

diferents barris de Girona, amb reptes 

senzills, lliures, engrescadors, dinàmics 

i vivencials. Et proposem que cada 

setmana participis a un joc diferent, un 

itinerari per fer en família i descobreixis 

els enigmes que hi han al darrera. 

Aneu al punt de sortida que us proposeu i 

busqueu el plafó. 

Recordem les normes: Desitjar un bon 

dia a tothom que ens trobem pel camí, 

passar-ho molt bé, mantenir la distància 

de seguretat i no tocar cap pista.

Els arbres enigmàtics

Del 28 de juny al 2 de juliol

Barri de Sant Narcís

Busca els 5 arbres enigmàtics i resol els 

reptes que et proposen.

Punt de sortida: Font d’aigua Plaça 

Assumpció

El bosc dels exploradors 

Del 5 al 9 de juliol

Barri Palau – Sant Pau

Vine a descobrir a les hortes, animals 

molt tranquils, quiets com es-tàtues, 

però que no els podeu tocar perquè 

mosseguen!

Punt de sortida: Plaça Manuel Vázquez 

Montalbán, davant Centre Cívic Pla de 

Palau.
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Vilatà/ana de bo de bo    

Del 19 al 23 de juliol

Barris de Santa Eugènia de Ter i can 

Gibert del Pla

Vine a trobar i conèixer personatges 

dels barris de Santa Eugènia de Ter i Can 

Gibert del Pla, i participa al concurs vilatà/

de de bo de bo.

Punt de sortida: Centre Cívic Santa 

Eugènia

El bosc dels exploradors

Del 3 al 5 de setembre

Barri de Montjuïc

Vine a descobrir animals molt tranquils, 

quiets com estàtues, però que no els 

podeu tocar perquè mosseguen!

Punt de sortida: Pista de bàsquet del 

Parc infantil de Montjuïc 

Paraules misterioses

Barri de Montjuïc

Embarca’t a la recerca de les paraules 

misterioses. Quin és el missatge?

Punt de sortida: Ronda Fort Roig (parada 

bus)
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LUDOPLACES
LUDOPATI. Jocs de taula a l’aire 
lliure

A càrrec de Ludus Mundi

Dimecres 30 de juny a les 18:00 h 

Dimecres 7 , 14, 21 de juliol de juliol a les 

18:00 h 

Dimecres 1, 8 de  setembre a les 18  h 

Pati del Centre Cívic Pla de Palau

Adreçada a famílies i infants a partir de 5 

anys. 

Més informació

És un espai a l’aire lliure del Centre Cívic 

Palau, en que el públic pot venir a jugar a 

jocs de taula moderns(famílies, companys, 

grups d’amics, etc.). Més de 50 jocs per 

poder triar, adaptant-se al públic assistent 

i renovant els jocs utilitzats a cada sessió. 

Sempre hi haurà un dinamitzador que 

aculli als nous juganers i els expliqui les 

dinàmiques dels diferents jocs.

Ho organitza:  Centre Cívic Pla de Palau

Tallers d’estiu a la plaça Empúries

Dijous 1, 8 i 15 de juliol de 18:00 a 19:00 h

Plaça Empúries 

Gratuïta amb inscripció prèvia.

Adreçat a infants de 4 a 10 anys. 

Reserva plaça: A la plaça Empúries 15 

minuts abans de l’activitat i per ordre 

d’arribada. 

Més informació:

Els tres primers dijous de juliol trobareu 

una proposta de taller a la Plaça 

d’Empúries per gaudir de la plaça a 

l’estiu. 

En cas de pluja es realitzaran sota la 

part porxada de la plaça. En cas de 

confinament o suspensió de les activitats 

per Covid-19 es realitzaran virtualment. 

Ho organitza: Centre Cívic Sant Narcís i 

La Patuleia

Jocs en família 

Espai lúdic familiar on jugar a jocs de 

taula moderns de tota mena. 

A càrrec de Ludusmundi

Dissabte 17 de juliol, 10:00 a 13:00 h

Centre Cívic Pont Major

Infants a partir de 5 anys acompanyats. 

Aforament limitat 

Ho organitza: Centre Cívic Pont Major i i 

Associació de Veïnsde Pont Major
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Jocs en família 

Espai lúdic familiar on jugar a jocs de 

taula moderns de tota mena. 

A càrrec de Ludusmundi

Dissabte 24 de juliol, 10:00 a 12:00 h

Pista antigues escoles de Campdorà

Infants a partir de 5 anys acompanyats. 

Aforament limitat 

Ho organitza: Centre Cívic Pont Major i 

Plataforma de veïns i veïnes Campdorà 

té veu

Competició d’escacs 

Divendres 3 de setembre 17:00 h

Plaça Domènec Fita i Molat

Aforament limitat

Ho organitza: Associació de veïns de 

Montjuïc i Club d’Escacs Gerunda

Jocs en família 

Espai lúdic familiar on jugar a jocs de 

taula moderns de tota mena. 

A càrrec de Ludusmundi

Dissabte 4 de setembre de 10:00 a 13:00 h

Ronda de Fort Roig, 19 B (Local social)

Infants a partir de 5 anys acompanyats. 

Aforament limitat 

Ho organitza: Associació de veïns de 

Montjuïc i Centre Cívic Pont Major
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BIBLIOPLACES
L’estiu ja és aquí, amb les llargues estones de lleure. Un any més les Biblioteques de Girona 

ens vestim amb les lectures més refrescants i ens acostem a les places de la ciutat: torna 

la Biblioplaça per gaudir de la lectura a l’aire lliure. Cada tarda de les 6 a dos quarts de 9 et 

trobaràs amb el Biblioestiu, la lectura a la fresca les Biblioteques de Girona.

Cerca el carretó i descobreix una pila de llibres i revistes ben estiuenques per a infants i 

adults. Apropa’t i pregunta quin dia tindrem hora del conte.

Horari: de dilluns a divendres, de 18 a 20:30 h. 

Ho organitza: Biblioteques de Girona.

Biblioplaça de Sant Narcís

Del 5 al 16 de juliol 

Plaça de l’Assumpció

Hi col·labora: Centre Cívic Sant Narcís. 

Biblioplaça de Vista Alegre

Del 5 al 16 de juliol

Parc de Vista Alegre

Hi col·labora: Associació de veïns Vista 

Alegre-Carme. 

Biblioplaça de la Devesa

Del 19 al 30 de juliol ( Dilluns 26/7 no hi 

haurà servei per ser festiu local ) 

Plaça Miquel de Palol

 Hi col·labora: Associació de veïns Devesa i 

Pàrquing Devesa-Güell.

Biblioplaça Jardins de les Pedreres

Del 19 al 30 de juliol ( Dilluns 26/7 no hi 

haurà servei per ser festiu local ) 

Jardins de les Pedreres

Hi col·labora: Associació de veïns Les 

Pedreres. 

Biblioplaça de Santa Eugènia

Del 2 al 13 d’agost

Plaça de Santa Eugènia

Hi col·labora: Centre Cívic Santa Eugènia i 

SMO. 

Biblioplaça del Mercadal

Del 2 al 13 d’agost

Plaça de Josep Pla

Hi Col·labora: Centre Cívic Barri Vell-

Mercadal 
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BIblioplaça de can Gibert del Pla

Del 16 al 27 d’agost 

Plaça de Pere Calders

Hi col·labora: Centre Cívic Santa Eugènia 

Biblioplaça Pou Rodó

Del 16 al 27 d’agost

Carrer del Pou Rodó (plaça)

Hi col·labora: Bòlit, Centre d’Art 

contemporani.
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HORA DEL CONTE
Hora de les llegendes 
eugenienques                                                

Llegendes urbanes de Santa Eugènia, La 

Rodona i Can Gibert

Dimecres 30 de juny, 7, 14 i 21 de juliol de 

les 17.30 a les 18:30 h

Centre Cívic Santa Eugènia

Més informació : Explicada de contes 

del recull de les històries eugenienques 

escrites per Jaume Prat i Pons amb 

dibuixos d’en Quim Paredes i Baulida, 

algunes reals, d’altres inventades, la 

majoria amb un rerefons històric i unes 

poques amb un toc de màgia, amb les 

quals es vol donar visibilitat que es mereix 

l’antic poble i actual barri gironí de Santa 

Eugènia de Ter. Podràs descarregar-te el 

conte, per tal de (Re)descobrir aquest bocí 

de Girona amb un teixit social particular 

i amb un patrimoni desconegut, però no 

per això menys interessant, totalment 

allunyat del turístic nucli antic de la 

ciutat. 

Reservar plaça a  www.girona.cat/agenda

Organitza: Centre Cívic Santa Eugènia i 

PEIC – Pla d’Educació i Convivència

El secret de l’esquirol

A càrrec de La Sal d’Olot

Dimarts 13 de juliol, 19:00 h 

Plaça de l’Assumpció

Adreçada a: famílies i infants a partir de 

3 anys. 

Més informació: Pel bosc córrer un 

esquirol maldestre, però de molt bon cor, 

i unes oques ben lloques que volen tenir 

pollets. L’esquirol farà d’amagat els seus 

esforços perquè les oques facin realitat 

el seu somni. Però no tot serà bufar i fer 

ampolles: les emocions, els ensurts i les 

sorpreses estan garantits.

Ho organitza:  Biblioteques de Girona

Contes d’estiu

Amb Meritxell Yanes

Dijous  15 de juliol, 19:00 h 

Parc Vista Alegre

Adreçada a: famílies i infants a partir de 

3 anys. 

Més informació: Què millor que passar 

una estona escoltant contes refrescants 

sota l’ombra d’un arbre al mig de la plaça? 

Qui no s’ha imaginat mai ser un pirata o 

viatjar pel món amb un globus o passar 

tota una tarda només jugant amb els 

amics? Aquest cop de dins de la maleta 

apareixeran contes sorprenents, divertits 

i esbojarrats que passen en temps de 

vacances, envoltats d’aigua i d’aventures. 

Per què a l’estiu tota cuca viu i riu!

Ho organitza:  Biblioteques de Girona
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Somiant en verd
 
A càrrec de l’Associació L’Ombra maleta 

– Bestiari hortolà

Dijous 22 de juliol a les 18:00 h

Plaça Empúries 

Adreçat a infants a partir de 5 anys.

Inscripcions presencials 30 minuts abans 

de l’espectacle

Més informació: Una història de fàstic, 

amor i somnis per a nens i nenes 

aventurers.

La Gal·la és una nena a qui no li agrada el 

verd. No, no i no! I de cap de les maneres 

canviarà la seva manera de pensar...O 

potser si? Perquè a vegades ens neguem 

a les coses per por, orgull o simplement 

pel plaer de dir no.

Parlem de verdures, de tota la varietat de 

verdures que podem trobar als nostres 

horts, mercats i taules. Mil i un gustos que 

alguns nens tenen reticència a tastar.

Parlem de com atrevir-nos a provar coses 

noves ens fa créixer, i la felicitat que 

descobrim quan traspassem allò conegut 

per endinsar-nos en un món nou.

Ho organitza: Centre Cívic Sant Narcís.

Jo també puc

A càrrec de Pepa Contes

Divendres 23 de juliol 17:30 h

Centre Cívic Pont Major

Adreçada a famílies i infants a partir de 

3 anys

Reserva de plaça  a www.girona.cat/

agenda 

Més informació Contes a favor de la 

igualtat d’oportunitats per a ambdós 

gèneres. 

En aquesta sessió esperonem els nens 

i nenes a perseguir els seus somnis 

com fan les protagonistes dels contes 

explicats, que poden arribar a veure’ls 

complerts. Jo també puc! Com tu! Sempre 

que ho vulguem de veritat.

Ho organitza: Biblioteca Just M. Casero

Contes de la lluna i el sol

Dimarts  27 de juliol, 19:00 h 

A càrrec d’Albert Quintana

Jardins de les Pedreres

Adreçada a famílies i infants a partir de 

3 anys. 

Més informació:  Sessió de contes 

dedicada a la lluna, el sol i les estrelles.  

Contes que ens acompanyen de dia i de 

nit. Contes que ens ajudaran a estar més 

a prop del sol i de la lluna, i que de ben 

segur ens ajudaran a saber més coses 

d’aquests personatges tan misteriosos. 

Bon dia o Bona nit, i esperem que aquests 

contes us siguin de profit!

Ho organitza:  Biblioteques de Girona

Una platja de contes

Dijous  29 de juliol, 19:00 h 

A càrrec Marina Gil

Plaça Miquel de Palol

Adreçada a: famílies i infants a partir de 

3 anys. 

Més informació:  Quan fa calor i arriba 

l’estiu, un munt de contes s’amaguen 

entre els granets de sorra de la platja... 

han sigut testimoni de banys i focs, 

d’ombres i pops. Voleu escoltar les 

històries que venen per fer-vos remullar 

amb els cants dels ocells de mar i 

aprendre els ritmes del sol??

Ho organitza:  Biblioteques de Girona
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Contes guaus i marramiaus

A càrrec D’Alma i la mar de contes

Dimarts 10 d’agost, 19:00 h 

Plaça Santa Eugènia

Adreçada a famílies i infants a partir de 

3 anys. 

Més informació:  El gos és el millor 

amic de l’home? Gossos i gats sempre 

barallats? Gràcies als contes, l’Alma 

ha descobert les respostes, per això, 

acompanyada de titelles, us explicarà tres 

històries on els gossos i els gats en són els 

protagonistes: “Benet, l’etòleg pacient”, 

“El gat Estarrufes” i “La puça del Valent”.

Ho organitza:  Biblioteques de Girona

La senyoreta muntanyetes porta 
contes refrescants

A càrrec de la Senyoreta

Dijous 12 d’agost, 19:00 h 

Plaça Josep Pla

Adreçada a famílies i infants a partir de 

3 anys. 

Més informació: La Senyoreta 

Muntanyetes té molta calor. Només es 

pot treure la xafogor del damunt bevent 

un got refrescant d’històries. Històries 

d’estiu, de pirates, d’amics que ja no van 

a l’escola... Històries divertides per passar 

una bona estona. I no la deixeu cantar, 

que potser farà ploure. Llavors sí que 

acabarem ben refrescats.

Ho organitza:  Biblioteques de Girona

L’àvia pirata

A càrrec d’Assumpta Mercader

Dilluns 23 d’agost, 19:00 h 

Plaça del Pou Rodó

Adreçada a: famílies i infants a partir de 

3 anys. 

Més informació: L’àvia pirata està 

preparant un viatge cap a l’illa de la 

Fortuna. El seu marit, el capità guineu, 

hi va quedar encantat fa quaranta anys 

quan l’illa va desaparèixer, ara cal anar 

a rescatar-lo. Un altre pirata anomenat 

Capità Llamàntol voldrà impedir que 

l’àvia hi arribi abans que ell. Tot plegat 

es convertirà en una gran aventura en 

la que participaran també en Roger 

i la Mariona, els nets de l’àvia, la seva 

tripulació i un munt d’éssers fantàstics 

que viuen al mar.

Ho organitza:  Biblioteques de Girona

En bum i el tresor pirata

A càrrec Companyia Homenots

Dimarts 24 d’agost, 19:00 h 

Plaça Pere Calders

Adreçada a: famílies i infants a partir de 

3 anys. 

Més informació: En BUM és un elefantet 

que una nit s’assabenta que a la platja 

de la Mitja Lluna hi ha un tresor pirata 

amagat. Farà tots els possibles per 

trobar-lo però, se’n sortirà? Una divertida 

manera d’introduir els nens i les nenes 

en l’apassionant món de la bateria i la 

percussió.

Ho organitza:  Biblioteques de Girona
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CONCERTS I 
ESPECTACLES

Música per a tothom

A càrrec de Josep Subirana. (cançó 

d’autor, pop-folk)

Dimarts 22 de juny, 20:00 h 

Pati del Centre Cívic Pla de Palau

Reserva prèvia a www.girona.cat/agenda

Més informació: Josep Subirana 

presentarà el seu darrer treball «Nu», un 

viatge íntim i particular per expressar 

d’una forma sincera i sensible les 

inquietuds de la vida. Introduint el 

concepte màntric en algunes de les 

cançons, obrirà l’opció d’endinsar-nos 

en el poder sanador de la repetició de 

paraules

Ho organitza: Màgic Room i Centre Cívic 

Pla de Palau

Música per a tothom

A càrrec de Jules (cantautor, indie pop)

Dimarts 6 de juliol de, 19:45 h 

Pati del Centre Cívic Pla de Palau

Reserva prèvia www.girona.cat/agenda

Més informació: Juli Farfan, àlies Jules, 

és un músic amb una llarga trajectòria 

que inclou tres àlbums d’originals. La 

seva música pren inspiració en els albors 

del ‘dream pop’ britànic i també del rock 

alternatiu més melancòlic, amb unes 

lletres en català molt fines i treballades.

Ho organitza: Màgic Room i Centre Cívic 

Pla de Palau

Espectacle cendres

A càrrec de la Cia. teatral La Nave Va

Dijous 8 de juliol a les 19:00 h 

Centre Cívic Barri Vell-Mercadal

Reserva prèvia a www.girona.cat/agenda

Més informació Una obra que parteix 

de l’experiència del confinament viscut 

al llarg de la pandèmia per parlar de la 

gestió del dol durant la infància.

Ho organitza: Centre Cívic Barri Vell-

Mercadal

Concert d’havaneres amb el grup 
arrels escalenques

Dijous 8 de juliol a les 19:00 h

Teatre del Centre cívic Sant Narcís 

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia.

Adreçat a socis i sòcies de l’Esplai de la 

Gent Gran de Sant Narcís

Reserva plaça al Centre Cívic Sant Narcís 
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Més informació: Veniu a gaudir 

d’una tarda musical amb el concert 

d’havaneres per socis i sòcies de l’Esplai 

de la Gent Gran de Sant Narcís amb el 

grup Arrels Escalenques. Activitat per 

socis i sòcies de l’Esplai de la Gent Gran 

de Sant Narcís.

Ho organitza: Esplai de la Gent Gran 

Hi Col·labora: Centre Cívic Sant Narcís

Cantada d’havaneres 

A càrrec de Vell  Galligants

Dissabte 17 de juliol 20:00 h. Plaça de 

l’Om

Més informació El  “Grup Vell Galligants”  

va néixer l’any 2011 en el si dels Manaies 

de Sant Daniel. Un grup d’amics, 

cantaires de diferents corals i amants de 

les havaneres van formar un grup per 

a cantar-les en festes populars, centres 

cívics, centres de gent gran i activitats 

de caràcter solidari. Interpreten una 

mostra del seu repertori d’havaneres, 

valsets, cançó de taverna, cançó popular 

i alguns temes inèdits recollits al seu disc 

“Traginers de cançons”.

Ho organitza: Associació de Veïns de Pont 

Major i entitats de la Comissió de festes 

de Pont Major

Espectacle de flamenc

A càrrec d’Osorio Danza

Divendres 23 de juliol 20:00 h

Plaça de l’Om 

Aforament limitat

Més informació: Espectacle de flamenc 

autèntic, en viu i en directe a la fresca.

Ho organitza: AV de Pont Major i entitats 

de la Comissió de festes de Pont Major

Nits al pati. Nit de swing i lindy hop

A càrrec de Nummulit Swing Trio

Dilluns 19 de juliol a les 21:00 h

Centre Cívic Onyar

Adreçada a tots els públics

Aforament limitat

Ho organitza:  Centre Cívic Onyar

Música per a tothom

A càrrec de Nömada Lagana (Duo 

mestissatge)

Dimarts 20 de juliol, 19:45 h 

Pati del Centre Cívic Pla de Palau

Reserva prèvia awww.girona.cat/agenda

Més informació: Nömada Lagana 

exploren temes propis i també algunes 

versions amb un esperit de ‘crossover’ i 

mestissatge, assemblant elements de 

la rumba catalana i el flamenc fins el 

reggae o el punk – un còctel ideal d’estils 

musicals festius amb melodies cantables 

i també molt ballables.

Ho organitza: Màgic Room i Centre Cívic 

Pla de Palau
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Nits al pati nit jove

A càrrec de Big Black Rhino Dui Acústic

Dimecres 21 de juliol a les 21:00 h

Centre Cívic Onyar

Aforament limitat

Ho organitza:  Centre Cívic Onyar

Espectacle Dis_order

A càrrec de Pere Hosta

Divendres 23 de juliol - a les 19:00 h 

Mirador dels Maristes

Reserva prèvia a www.girona.cat/agenda

Més informació DIS_ORDER projecte de 

recerca per espectacle de carrer per a 

tots els públics. Espectacle amb poques 

paraules. Espectacle d’humor visual.

Espectacle d’humor 

seriós.Seguint amb la línia de treball 

encetada per la companyia des 

del primer espectacle –el clown out 

en escena–, volem reforçar aquest 

personatge teatral ple d’emocions, 

lluny dels cànons culturals que es té del 

pallasso.

Ho organitza: Centre Cívic Barri Vell-

Mercadal

Música en viu i d’ambient

A càrrec del Jovent de Campdorà

Divendres 23 de juliol, 21:00 h 

Pista antigues Escoles de Campdorà 

Aforament limitat

Més informació Música de DJ i del grup 

de música format per joves de Campdorà 

que mostra el repertori que tenen 

preparat.    

Ho organitza: Plataforma de Veïns i 

veïnes Campdorà té veu

Disco Mòbil

A càrrec de DJ Paco

Dissabte 24 de juliol, 21:00 h 

Pista Antigues Escoles de Campdorà

Ho organitza: Plataforma de Veïns i 

Veïnes de Campdorà té veu i Centre Cívic 

Pont Major
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Concert d’havaneres

A càrrec de Mar d’Amunt

Pista Antigues Escoles de Campdorà

Diumenge 25 de juliol 18:00 h 

Aforament limitat

Més informació Havaneres, cançons 

marineres i de taverna del grup 

d’Havaneres Mar d’Amunt de Port de la 

Selva 

Ho organitza: Plataforma de Veïns i 

Veïnes de Campdorà té veu

Concert nit jove

Divendres 3 de setembre a les 21:00 h 

Plaça de Domènec  Fita i Molat

Ho organitza: Associació de veïns de 

Montjuïc

Cantada d’havaneres

Diumenge 5 de setembre a les 19:00 h

Plaça Domènec Fita i Molat

Ho organitza: Associació de veïns de 

Montjuïc

Música per a tothom

A càrrec de Glòria Vila (cantautora pop)

Dimarts 14 de setembre a les 18:45 h 

Pati del Centre Cívic Pla de Palau

Reserva prèvia a www.girona.cat/agenda

Més informació: Glòria Vila és una multi-

instrumentista amb una sòlida formació i 

trajectòria, capaç de tocar i impressionar 

amb el piano, la guitarra, l’ukelele o 

el violí. Que també posseeix una veu 

delicada i expressiva i escriu les seves 

pròpies lletres i cançons amb gran talent.

Ho organitza: Màgic Room i Centre Cívic 

Pla de Palau
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FESTIVALS DE
PROXIMITAT

FESTIVAL DE GUITARRA GIRONA - COSTA BRAVA
La xarxa de centres cívics acull el Festival de Guitarra  - Costa Brava, un festival únic a les co-

marques gironines, on la protagonista es la música feta exclusivament per a l’instrument 

més popular i versàtil del món: la guitarra. Aquest festival va néixer l’any 2004 amb la intenció 

d’omplir un buit, ja que no existia en aquell moment cap altre cicle o festival a les nostres con-

trades dedicat exclusivament a la guitarra.

Durant aquest temps la nostra programació s’ha nodrit de guitarristes procedents dels cinc 

continents que han compartit cartell amb músics catalans i gironins, sempre procurant oferir 

tot el talent i la varietat d’estils que aquest instrument posseeix i fer descobrir al nostre públic 

sons que fins ara li eren desconeguts o poc familiars. 

Més informació a www.festivalguitarragirona.es

Mireia Vilalta, nights of 
blues with a woman

Divendres 2 de juliol, 20:00 h 

Centre Cívic Barri Vell – 

Mercadal

Taquilla inversa

Reserva plaça a 

www.girona.cat/agenda

Més informació: Més de 10 

anys de trajectòria avalen 

la guitarrista rockero-

bluesera Mireia Vilalta, que 

ha trepitjat els escenaris 

d’arreu de Catalunya i de 

fora d’ella, com la Sala 

Mirona de Salt, Marula 

Café de Madrid, Auditori 

de Girona entre moltes 

altres i també ha estat a 

mitjans de comunicació 

tant prestigiosos com 

Rac1, Enderrock, RNE, 

Ràdio 4, entre molts altres.  

Destacar que al 2014 va 

ser guanyadora del primer 

premi dels Premis Acustik 

de la Vanguardia, i el 2017 

el tema “Sons i Paraules” 

del seu primer disc “Apnea” 

va sonar en un dels capítols 

de la sèrie de TV3 Merlí. 

Actualment està treballant 

en el seu segon disc. 

La Dama del Blues, en els 

seus concerts presenta els 

seus propis temes i versiona 

a guitarristes com Gary 

Moore, Steve Ray Vaughan, 

B.B King, Eric Clapton entre 

d’altres. L’energia que 

desprèn a l’escenari fa que 

tothom gaudeixi del seu 

espectacle que fa en solitari.

Ho organitza:  PLECTRUM 

ASSOCIACIÓ
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JORDI RODRIGUEZ & NURI MADÍ, Concert de guitarra flamenca “Entre tu y yo”

Divendres 16 de juliol, 20:00 h 

Espai Cívic Can Gibert

Taquilla inversa

Reserva plaça a 

www.girona.cat/agenda

A la presentació de ‘Entre tú y yo’, la 

guitarra flamenca compta amb un 

recorregut pels principals estils del 

flamenc, amb una visió interpretativa 

i concepció rítmica molt personal. 

Un concert de guitarra flamenca en 

solitari, amb una mirada a la tradició, 

el llegat i l’actualitat del gènere. ‘Entre tú y yo’ és una mirada a un mateix, una trobada 

amb el que es vol expressar musicalment a través del flamenc. 

Ho organitza: PLECTRUM ASSOCIACIÓ

ERNEST SALVÀ, guitarra flamenca

Divendres 9 de juliol, 20:00 h 

Centre Cívic Ter

Taquilla inversa

Reserva plaça a www.girona.cat/agenda

Més informació: Nascut a La Pera 

(Girona). Descobreix la guitarra flamenca 

a Olot, de la mà de Paco Perea. Amb 

ell, comença la seva formació com a 

guitarrista.  Continua els seus estudis 

en el Taller de Músics de Barcelona, 

on aprèn dels guitarristes Juan Carlos 

Gómez i Chicuelo. També es forma en 

l’acompanyament al cante i al baile amb 

la Chamela i Ana Maria López (Peña 

flamenca Los Cernícalos de Jerez de la 

Frontera).  Ha compartit experiències i 

escenaris amb artistes com: Lisa Bause, 

Daniel da Silva, La Chamela, Esther 

González, Jordi Fornells, Mantecao, 

Borrico de Jerez, Esther Aranda, etc. 

Els seus concerts ofereixen un recull de 

vivències, mostrant des de la tradició fins 

a l’actualitat de la guitarra flamenca, 

passant per les músiques mediterrànies i 

les seves composicions pròpies.

Ho organitza:  PLECTRUM ASSOCIACIÓ
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NAS HEREDIA, guitarra flamenca

Divendres 30 de juliol a les 20:00 h 

Centre Cívic Pont Major

Taquilla inversa

Reserva plaça a www.girona.cat/agenda

Més informació: Nas Heredia és un jove 

guitarrista, músic i compositor flamenc 

de Girona. Malgrat la seva joventut, ha 

desenvolupat una manera de tocar 

molt personal, tenint com a base 

principal el flamenc, afegint, al seu toc, 

influències d’altres estils musicals, fruit 

de la inquietud musical del jove que es 

plasmen de manera directa en les seves 

composicions. 

Des de petit sempre va viure la música 

com una cosa habitual en el dia a dia, 

ja que pertany a una extensa família 

de músics. El cant per fandangos, o el 

rasgueo d’una guitarra al compàs de 

buleria, va ser el que va impulsar al jove a 

desenvolupar-se com a guitarrista. 

Ho organitza:  PLECTRUM ASSOCIACIÓ

DIODE (violí-guitarra)

Dijous  17 de setembre  a les 20:00 h 

Pati del Centre Cívic Pla de Palau

Reserva plaça a 

www.girona.cat/agenda

Més informació:Diode son: Joan Torrentó (violí) i 

Pau Mainé (guitarra). Toquen melodíes tradicionals 

catalanes i d’arreu del mon, a mes de standards de jazz 

amb arranjaments propis. Volen rescatar el repertori 

folklòric passant-lo pel seu filtre personal sense perdre l’essència de les arrels. El seu 

repertori inclou “El testament d’Amèlia”, “Calisay Blues” o “Skating in Central Park”. 

Diode presenten el seu primer disc.

Ho organitza:  PLECTRUM ASSOCIACIÓ
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FRANCESC UBANELL Presentació disc ‘Estones d’un home esbalaït’

Divendres 24 de setembre 202 a les 20:00 h

Centre Cívic Sant Narcís

Taquilla inversa

Reserva plaça a www.girona.cat/agenda

Més informació: El guitarrista figuerenc ha decidit publicar el seu primer disc en 

solitari, un treball autoeditat de música instrumental en què la guitarra és la reina, 

concretament l’espanyola, tot i que en alguns temes també sonen l’acústica i l’elèctrica, 

a més de petites pinzellades de teclats i percussió. Tot tocat per ell. 

Aquesta aventura va començar la primavera passada, en ple confinament “a pagès”: 

“Tot va sortir d’un fil que vaig anar estirant, tocant amb la guitarra espanyola, i per això 

tot el disc està molt inspirat en el seu so. Aquest és un disc totalment emocional, no hi 

ha res de tècnica: el que em sortia és el que s’hi pot escoltar”, explica Ubanell. Això sí, 

no hi ha improvisació: tot és música escrita. I tampoc no hi ha solos. “Probablement, 

aquest és el disc en què m’acosto menys al jazz. És difícil posar etiquetes, però en 

general els temes sonen força folkies. Folk-jazz?”. 

El disc inclou cinc temes propis i dues adaptacions de Both sides now, de Joni Mitchell, i 

Somewhere, joia de Leonard Bernstein per a West Side Story.

Ho organitza:  PLECTRUM ASSOCIACIÓ
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CICLE A PROP
El cicle A prop és una programació cultural de petit format i de proximitat que vol mostrar les 

propostes dels creadors emergents de les comarques gironines. L’A prop arriba a diferents 

barris de la ciutat de Girona de la mà dels centres cívics, biblioteques municipals i Espais Joves 

per apropar cultura i ciutadania.

Ho organitza: Ajuntament de Girona. Amb el suport de: Diputació de Girona.

Hotel Bucarest. Bellboys Circus. 
Arts escèniques, circ

Lloc. Pista espotiva ( c/ Saragossa) 

Data. 26 de juny a les 19:00 h

Alaire. Concerts música

Lloc. Centre Cívic Onyar

Data. 29 de juny a les 21:00 h

Remei de ca la fresca. Concerts 
música

Lloc. Centre Cívic Onyar

Data. 30 de juny a les 21:00 h

Black flamenco. Del negre al blanc. 
Concerts música

Lloc. Centre Cívic Onyar

Data. 7 de juliol a les 21:00 h

Un Cadàver Actuant. Cia Theatrum 
Mundi. Concerts Música

Lloc. Centre Cívic Sant Narcís

Data. 9 de juliol a les 19:30 h

iNSTants

A càrrec de la Cia Non Sin Tri

ESPECTACLE CIRC
14 de juliol a les 20:00 h

Centre Cívic Onyar

ROMANÍ

Divendres 16 de juliol a les 19:00 h 

Plaça de l’Om

Reserva de plaça www.girona.cat/agenda
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ESTIU & JAZZ

THE BLUE VELVET. Concerts, Música

Dijous 15 de Juliol a les 20:00 h

Centre Cívic de Sant Narcís

Reserva de plaça www.girona.cat/agenda

Més informació: El quintet Blue Velvet 

presenta un directe que ajunta tota la 

magnitud de la música electrònica amb un 

coneixement profund sobre la música clàssica 

i el jazz. Els elements es barregen donant lloc 

a explosions d’energia singular. Interpreten un 

repertori eclèctic que va des de Mingus i Pat 

Metheny, fins a Manuel Molina o Björk.

Ho organitza: Artelier SCCL i Centre Cívic 

Sant Narcís

musicals i relacions personals que va incloure 

noms com Tadd Dameron, Gigi Gryce, Art Farmer, 

Clifford Brown i Benny Golson.Aquest entramat 

d’amistats musicals dóna forma al nou disc de 

Sauqué Gone with the Wind.  Els dotze temes 

que presenta estan relacionats amb els músics 

esmentats i, la majoria d’ells, rarament han estat 

enregistrats anteriorment.La selecció ́que ha 

dut a terme Sauqué és el resultat d’explorar vies 

pròpies per donar un nou aire a composicions 

que li han resultat atractives, interessants o 

emocionants. Així ́doncs, lluny de tractar-se de 

mers homenatges a trompetistes del passat, la 

curosa selecció ́de temes ha estat determinada 

pel seu contingut melòdic com a punt de 

partida per a les seves pròpies interpretacions.

Amb la formació ́del grup, un trio de trompeta, 

guitarra i contrabaix, pretenen buscar la màxima 

claredat alhora de presentar el repertori musical.

Gone with the Wind es el tercer disc de Sauqué, 

després de Joan Chamorro Presenta Joan Mar 

Sauqué (Jazz to Jazz, 2016) i Vou onde o vento 

(autoproduït, 2018).

Ho organitza: Artelier SCCL i Centre Cívic Pont Major

Jam Session Estiu & Jazz 

Divendres 9 de juliol a les 20:00 h

Centre Cívic Pont Major

Reserva de plaça www.artelier.cat/jam-session/

Més informació En el marc de l’ESTIU & 

JAZZ, Jam Session d’improvisació de peces 

o fragments musicals de jazz sobre bases 

musicals escollides en aquell instant pels 

músics convidats i els que vulguin participar en 

grup, sense preparació prèvia entre ells i oberta 

al públic que hi vulgui assistir. IMPORTANT: 

Aquesta activitat es portarà a terme si la 

situació sanitària del moment ho permet. 

Ho organitza: Artelier SCCL – Escola de Música 

Moderna de Girona.

Joan Mar Sauqué Trio

Divendres 2 de juliol a les 20:00 h

Centre Cívic Pont Major

Reserva de plaça www.girona.cat/agenda

Més informació Joan Mar Sauqué 

Trompetista. Quan al 2011 va començar a 

estudiar amb David Pastor, poc després, va 

entrar a la Sant Andreu Jazz Band de Joan 

Chamorro. Amb la que va gravar  i/o actuat 

amb intèrprets de la talla de Scott Robinson, 

Dick Oatts, Jon-Erik Kellso i Scott Hamilton.La 

principal font d’inspiració ́de Sauqué són grups 

de músics de la Costa Est dels EUA, alguns 

sorgits de les files de l’orquestra de Lionel 

Hampton de 1953 formant un entramat d’estils 
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FESTIVAL monar’T

FESTIVAL monar’T - #3a EDICIÓ 2021

Del 20 al 26 de setembre    

El monar’T és un festival anual de Murals i d’Art Urbà als barris de 

Santa Eugènia de Ter i de Can Gibert del Pla, amb un caràcter 100% 

social, comunitari i de temàtica multicultural. Aquest 2021 és la 

seva #3a EDICIÓ amb la intenció de continuar posant al mapa de 

la ciutat de Girona un esdeveniment cultural de qualitat, utilitzant 

com a eix vertebrador un dels punts més interessants dels barris: la 

seva riquesa i diversitat cultural. Enguany volem fer visible també 

la diversitat funcional, amb la incorporació d’un nou servei al 

territori com a espai d’intervenció en un dels projectes socials. I a 

més, aquest monar’T incorporarà una gestió ecològica i sostenible.

Organitza: PEIC - Pla d’Educació i Convivència, Centre Cívic Santa 

Eugènia, Associació d’Art BlauBlau i Associació Fent i Desfent
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VISITES, CAMINADES I
XERRADES

Caminada al pla de Campdorà

Diumenge 20 de juny a les 9:00 h (durada 

1’30 h)

Sortida del Local Social de Campdorà 

(antigues escoles)

Ho organitza: Plataforma de Veïns i 

Veïnes de Campdorà té veu

El model agroalimentari a debat. 
A què estem contribuint amb el 
nostre consum? Una proposta del 
col·lectiu Eixarcolant. 

Dilluns 28 de juny a les 18:30 h

Centre Cívic de Sant Narcís

Inscripcions: Activitat gratuïta amb 

inscripció prèvia a iwww.eixarcolant.cat/

agenda

Més informació: Conferència a càrrec de 

Marc Talavera, president del Col·lectiu 

Eixarcolant i doctor en biologia. Amb 

la participació dels nodes locals del 

Col·lectiu Eixarcolant. 

Ho organitza: Col·lectiu Eixarcolant.

Descobreix la ruta de la #1a i la #2a 
edició del Monar’T jugant en família

Del 21 de juny al 26 de setembre

Participa al concurs amb els teus, i 

si descobreixes els enigmes que et 

proposem dins la ruta del monar’T pels 

barris de Santa Eugènia de Ter i de Can 

Gibert del Pla, obtindràs un obsequi 

i coneixeràs totes les intervencions 

artístiques del barri.

Pots venir a buscar els enigmes al Centre 

Cívic Santa Eugènia o bé descarregar-los 

a www.festivalmonart.cat

Activitat per fer-la amb la família de 

manera autònoma.

Lloc: Itinerant pels barris de Santa 

Eugènia de Ter i de Can Gibert del Pla

Ho organitza: Centre Cívic Santa Eugènia 

i PEIC – Pla d’Educació i Convivència.cat

Descobreix les hortes de Santa 
Eugènia

Del 21 de juny al 19 de setembre

Aquest itinerari us permetrà descobrir 

la importància que van tenir la indústria 

i les hortes de l’antic poble de Santa 

Eugènia de ter, avui convertit en un 
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dels barris més populars de la ciutat de 

Girona. D’aquesta manera, la ruta ajuda 

a interpretar els nous usos de l’espai: 

com s’ha passat de l’horta professional 

als horts urbans, com l’antiga fàbrica ha 

esdevingut un equipament cultural, com 

un mas és ara un centre cívic i com els 

espais marginals han estat reconvertits 

en aiguamolls urbans.

Pots venir a buscar l’itinerari al Centre 

Cívic Santa Eugènia o bé descarregar-lo 

a https://www.girona.cat/turisme/cat/

itineraris_hortes.php

Activitat per fer-la amb la família de 

manera autònoma.

Lloc: Itinerant per les hortes de Santes 

Eugènia

Ho organitza: Centre Cívic Santa Eugènia 

i Oficina de Turisme de l’Ajuntament de 

Girona 

 

Descobreix les hortes de Santa 
Eugènia i les deveses de salt

Del 21 de juny al 19 de setembre

Aquest recorregut, compartit entre 

Girona i Salt, us permetrà conèixer l’espai 

agrícola de les hortes de Santa Eugènia 

i l’espai natural de les Deveses de Salt 

tot seguint la ribera del Ter, amb un 

recorregut que coincideix parcialment 

amb la via verda del Carrilet entre Olot i 

Girona.

Pots venir a buscar l’itinerari al Centre 

Cívic Santa Eugènia o bé descarregar-lo a 

https://www.girona.cat/turisme/cat/itineraris_

salt.php 

Activitat per fer-la amb la família de 

manera autònoma.

Lloc: Itinerant per les hortes de Santes 

Eugènia i les Deveses de Salt

Ho organitza: Centre Cívic Santa Eugènia 

i Oficina de Turisme de l’Ajuntament de 

Girona 

La sèquia Monar i l’herència 
industrial gironina

Del 21 de juny al 19 de setembre

Aquest itinerari permet, tot resseguint 

el traçat d’una artèria vital per a la 

indústria de Girona, i els seu entorn com 

és la sèquia Monar, conèixer alguns dels 

principals espais de l’herència industrial 

de la ciutat. Al llarg d’aquest canal 

d’aigua derivat del Ter es pot trobar un 

ric patrimoni vinculat als usos industrials, 

hidroelèctrics i agrícoles per als quals 

s’aprofitava, especialment del segle XIX a 

principis del XX. 

Pots venir a buscar l’itinerari al Centre 

Cívic Santa Eugènia o bé descarregar-lo a 

https://www.girona.cat/turisme/cat/

itineraris_sequia.php

Activitat per fer-la amb la família de 

manera autònoma.

Lloc: Itinerant pel recorregut de la sèquia 

Monar.

Ho organitza: Centre Cívic Santa Eugènia 

i Oficina de Turisme de l’Ajuntament de 

Girona 

Itinerari acompanyat: descobreix 
les hortes de Santa Eugènia 

Dilluns 28 de juny de les 10 a les 12 i de les 

19:00 a les 21:00 h

De la mà d’en Jordi Navarro, veí de 

Santa Eugènia i llicenciat en geografia, 

descobrirem la importància que van 

tenir la indústria i les hortes de l’antic 
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poble de Santa Eugènia de Ter, avui 

convertit en un dels barris més populars 

de la ciutat de Girona. D’aquesta 

manera, la ruta ajuda a interpretar els 

nous usos de l’espai: com s’ha passat 

de l’horta professional als horts urbans, 

com l’antiga fàbrica ha esdevingut un 

equipament cultural, com un mas és ara 

un centre cívic i com els espais marginals 

han estat reconvertits en aiguamolls 

urbans.

Itinerant: Sortida de Can Ninetes 

Reserva prèvia a www.girona.cat/agenda

Ho organitza: Centre Cívic Santa Eugènia, 

PEIC – Pla d’Educació i Convivència i AV. 

Santa Eugènia

Descobreix la ruta de la #1a i la #2a 
edició del Monar’T

Dimecres 30 de juny i 14 de juliol de les 

19:00 a les 21:00 h

Visita guiada i acompanyada per 

descobrir alguns espais d’intervenció 

artístiques per Santa Eugènia de Ter i Can 

Gibert del Pla, de la #1a i #2a EDICIÓ del 

monar’T. Farem un primer recorregut per 

reconèixer algunes obres i artistes.

Activitat amb acompanyament.

Itinerant: Sortida de Can Ninetes 

Cal inscripció prèvia: 

www.girona.cat/agenda

Ho organitza: Centre Cívic Santa Eugènia 

i PEIC – Pla d’Educació i Convivència.cat

Visita teatralitzada “històries 
eugenienques”                   

Divendres 2 de juliol de les 19 a les 20:00 h

Visita teatralitzada a càrrec de “Teatre 

de Contacte”, inspirada en les Llegendes 

urbanes de Santa Eugènia, La Rodona i 

Can Gibert escrites per en Jaume Prat i 

Pons amb dibuixos d’en Quim Paredes i 

Baulida.

Itinerant: Sortida de Can Ninetes 

Reserva prèvia a www.girona.cat/agenda

Ho organitza: Centre Cívic Santa Eugènia, 

PEIC – Pla d’Educació i Convivència i 

Teatre de Contacte

Itinerari acompanyat: la sèquia 
monar i l’herència industrial 
gironina

Dilluns 5 de juliol de les 10 a les 12 i de les 

19:00 a les 21:00 h

Aquest itinerari ens permetrà tot 

resseguint el traçat d’una artèria vital 

per a la indústria de Girona, i els seu 

entorn com és la sèquia Monar, conèixer 

alguns dels principals espais de l’herència 

industrial de la ciutat. Al llarg d’aquest 

canal d’aigua derivat del Ter es pot 

trobar un ric patrimoni vinculat als usos 

industrials, hidroelèctrics i agrícoles per 

als quals s’aprofitava, especialment del 

segle XIX a principis del XX. 

Itinerant: Sortida de Can Ninetes 

Reserva prèvia a www.girona.cat/agenda

Ho organitza: Centre Cívic Santa Eugènia, 

PEIC – Pla d’Educació i Convivència i AV. 

Santa Eugènia
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Descobreix la ruta de la #1a i la #2a 
edició del Monar’T      

Dimecres 7 i 21 de juliol de les 19:00 a les 

21:00 h

Visita guiada i acompanyada per 

descobrir alguns espais d’intervenció 

artístiques per Santa Eugènia de Ter i Can 

Gibert del Pla, de la #1a i #2a EDICIÓ del 

monar’T. Farem un segon recorregut per 

reconèixer algunes obres i artistes.

Activitat amb acompanyament.

Itinerant: Sortida des de l’Espai Cívic de 

Can Gibert 

Reserva prèvia a www.girona.cat/agenda

Ho organitza: Centre Cívic Santa Eugènia 

i PEIC – Pla d’Educació i Convivència

Caminada al castell de Sant Miquel

Dissabte 10 de juliol a les 20:00 h (durada 

aproximada 3 hores)

Sortint de l’església de Sant Jaume 

Més informació Cal venir amb roba i 

calçat còmode. Cal portar llanterna i 

menjar.

Ho organitza: Plataforma de Veïns i 

Veïnes de Campdorà té veu

Itinerari acompanyat 1: descobreix 
les hortes de santa eugènia i les 
deveses de salt.

Dilluns 12 de juliol de les 10:00 a les 12:00 h 

i de les 19:00 a les 21:00 h

De la mà d’en Jordi Navarro, veí de 

Santa Eugènia i llicenciat en geografia, 

coneixerem un primer itinerari compartit 

entre Girona i Salt, l’espai agrícola de les 

hortes de Santa Eugènia i l’espai natural 

de les Deveses de Salt tot seguint la 

ribera del Ter, amb un recorregut que 

coincideix parcialment amb la via verda 

del Carrilet entre Olot i Girona.

Itinerant: Sortida de Can Ninetes 

Reserva prèvia a www.girona.cat/agenda

Ho organitza: Centre Cívic Santa Eugènia, 

PEIC – Pla d’Educació i Convivència i AV. 

Santa Eugènia
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Itinerari acompanyat 2: descobreix 
les hortes de Santa Eugènia i les 
deveses de salt. 

Dilluns 19 de juliol de les 10:00 a les 12:00 h 

i de les 19:00 a les 21:00 h

De la mà d’en Jordi Navarro, veí de 

Santa Eugènia i llicenciat en geografia, 

coneixerem un segon itinerari compartit 

entre Girona i Salt, l’espai agrícola de les 

hortes de Santa Eugènia i l’espai natural 

de les Deveses de Salt tot seguint la 

ribera del Ter, amb un recorregut que 

coincideix parcialment amb la via verda 

del Carrilet entre Olot i Girona.

Itinerant: Sortida de Can Ninetes 

Reserva prèvia a www.girona.cat/agenda

Ho organitza: Centre Cívic Santa Eugènia, 

PEIC – Pla d’Educació i Convivència i AV. 

Santa Eugènia

Visita Teatralitzada “Històries 
Eugenienques”                     

Divendres 16 de juliol de les 19:00 a les 

20:00 h

Visita teatralitzada a càrrec de “Teatre 

de Contacte”, inspirada en les Llegendes 

urbanes de Santa Eugènia, La Rodona i 

Can Gibert escrites per en Jaume Prat i 

Pons amb dibuixos d’en Quim Paredes i 

Baulida.

Itinerant: Sortida de Can Ninetes 

Reserva prèvia a www.girona.cat/agenda

Ho organitza: Centre Cívic Santa Eugènia, 

PEIC – Pla d’Educació i Convivència i 

Teatre de Contacte
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Mascotes 2

Dissabte 19 de juny a les 21:30 h

Pista esportiva C. Saragossa

Més informació La vida del terrier Max ha 

sofert grans canvis en els últims temps i 

s’ha d’enfrontar a ells. La seva propietària 

s’ha casat i ha tingut un fill anomenat 

Liam. El Max, que al principi no era massa 

amic dels nens, li ha agafat tant d’afecte 

a aquest nou membre de la família que la 

seva preocupació per ell i el seu afany per 

protegir-lo han fet que acabi patint un tic 

nerviós. 

Ho organitza:  AAVV Palau-St. Pau

Pan seco de Roman Cadafalch i 
Cadhla Kennedy. 

Projecció i col·loqui del documental

Dimecres 30 de juny a les 21:00 h

Associació cultural La Volta. 

Teatre del Centre Cívic 

Reserva plaça a info@lavolta.cat

Més informació: L’any 1961, Justo Gallego 

va decidir construir una catedral en 

honor a la Verge del Pilar. Convergint 

l’ascetisme i rectitud moral del monjo amb 

la imaginació de l’arquitecte i la manya 

del fuster, Justo, als seus 93 anys, recorre 

un camí espiritual poc convencional. Al 

seu costat, l’Àngel, ex-artiller, porta més 

de vint anys ajudant-lo. El documental 

retrata el dia a dia en aquest peculiar espai 

a les afores de la capital espanyola, que, 

tintat de surrealisme, va endinsant-se a la 

psique dels dos ambivalents personatges 

que conformen l’estrany microcosmos en 

equilibri de la “Catedral de la Fe”.

Col·labora: Centre Cívic Sant Narcís

Ho organitza: Associació cultural La Volta i 

Katarina Grbic (productora)  

Bailando La Vida (Richard Loncraine. 
Regne Unit. 2017)

Cinefòrum

Dimarts 20 de juliol a les 18:00 h

Teatre del Centre Cívic Sant Narcís 

Adreçat a Gent gran.

Reserva plaça al Centre Cívic Sant Narcís 

Més informació: Veniu a passar una tarda 

agradable amb el visionat de la pel·lícula 

Bailando La Vida i un posterior col·loqui a 

càrrec de les tècniques del projecte Sempre 

Acompanyats i Martí Carreras de la Vocalia 

Social de l’Associació de veïns de Sant 

Narcís.

Ho organitza: Programa de suport a 

persones grans Sempre Acompanyats, 

Fundació LA Caixa, Creu Roja, Associació 

de veïns de Sant Narcís. Centre Cívic Sant 

Narcís.
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Documental del mes allò que no et 
mata...

Dir: Alexe Poukine Bèlgica (2019). 84 min. 

VO Francès, subtitulada en català

Dijous 15 de juliol a les 19:00 h                                                          

Centre Cívic Santa Eugènia

Cal reserva prèvia: www.girona.cat/

agenda

Més informació : Amb 19 anys, Ada va 

ser violada tres vegades en una mateixa 

setmana per un home que coneixia bé. 

Una invitació a sopar va desencadenar 

la primera i ella no es va defensar, però 

es va citar dues vegades més amb el 

seu agressor per confrontar-lo i buscar 

respostes. Una potent i sòbria pel·lícula que 

trenca el silenci de les violacions en entorns 

de confiança sense victimitzar a les dones.

Ho Organitza : Centre Cívic Santa Eugènia

Documental del mes as i want

Dir: Samaher Alqadi  Egipte, França, 

Noruega, Palestina, Alemanya (2021). 88 

minuts. VO en àrab i angles, subtitulada 

en català. 

Dijous 9 de setembre a les 19:00 h                                   

Centre Cívic Santa Eugènia

Cal reserva prèvia a www.girona.cat/

agenda

Més informació: El moviment feminista 

a Egipte està agafant més força que mai. 

Cada cop hi ha més dones que s’atreveixen 

a alçar la veu contra l’assetjament sexual, 

però aquesta irrupció de coratge ve de lluny. 

La Primavera Àrab va portar esperança de 

llibertat i canvis, no obstant, sovint s’oblida 

que durant la multitudinària protesta del 

25 de gener de 2011 a la plaça Tahrir del 

Caire es van produir salvatges violacions en 

grup. La indignació de les dones egípcies 

va desencadenar una gran protesta 

per defensar els seus drets. La directora 

Samaher Alqadi va estar a primera línia 

per capturar una revolta de les dones que 

va passar desapercebuda als mitjans de 

comunicació. 

Ho organitza : Centre Cívic Santa Eugènia
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VI Festival d’escacs de Santa 
Eugènia de Ter     

De l’1 de al 6 d’agost  

IX Actiu  d’escacs Santa Eugènia de 
Ter

Diumenge 1 d’agost a les  9:00 h 

A l’Espai Marfà 

Ho organitza: Club d’Escacs de Santa 

Eugènia de Ter

XV Obert d’escacs Santa Eugènia 
de Ter

Del 2 de al 6 d’agost a les 17:30 h  

A l’Espai Marfà 

Ho organitza: Club d’Escacs de Santa 

Eugènia de Ter

Concurs de dibuix

Dissabte 4 de setembre a les 8:30 h

Plaça Domènec Fita i Molat

Més informació Cal dur tot el material que 

necessiteu

Ho organitza: Associació de Veïns de 

Montjuïc

Torneig de bitlla catalana

Dissabte 4 de setembre a les 10:00 h 

Pista de petanca del parc (zona Plaça 

Domènec Fita i Molat)

Més informació L’Associació de Veïns de

Montjuïc us proposa recuperar un dels

jocs tradicionals de la cultura catalana: les

Bitlles Catalanes

Ho organitza: Associació de veïns de 

Montjuïc 

68è torneig online d’escacs Santa 
Eugènia de Ter  (virtual)

Divendres 24 de setembre a les 22:00 h

9 rondes

Temps: 3+3 (90 minuts)

Més informació (inscripcions, bases, 

premis..) a www.escacsstaeugenia.cat

Lloc: Plataforma liches.org 

Organitza: Club d’Escacs de Santa 

Eugènia de Ter 

Conversem i fem barri. Mercat de Can 
Gibert del Pla.

Dijous 1, 8, 15 i 22 de juliol de les 10:00 a les 

13:00 h

Des del Centre Cívic Santa Eugènia 

dinamitzem el mercat de Can Gibert del 

Pla. La parada que muntem vol ser un 
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espai de conversa i un punt d’informació 

sobre les diferents iniciatives i activitats 

dels barris de Santa Eugènia i Can Gibert 

del Pla., així com un punt d’informació 

en temes de sostenibilitat.

A més a més, tots els dijous a les 11:00 

h es realitza una conversa participativa 

sobre diferents temàtiques relacionades 

amb el territori. L’espai vol brindar al 

veïnatge dels barris un lloc de trobada i 

intercanvi d’idees, propostes i reflexions 

sobre temes d’interès comunitari. 

Conversem i fem Barri!

Ho organitza: Centre Cívic Santa Eugènia

Conversem i fem barri. Plaça de 
Santa Eugènia.

Dimarts 29 de juny, 6, 13 i 20 de juliol de les 

10:00 a les 13:00 h

De mans de l’equip de dinamitzadors 

comunitaris del barri dinamitzem la 

plaça del Barco de Santa Eugènia. La 

parada que muntem vol ser un espai de 

conversa i un punt d’informació sobre 

les diferents iniciatives i activitats dels 

barris de Santa Eugènia i Can Gibert del 

Pla. 

A més a més, tots els dijous a les 11:00 

h es realitza una conversa participativa 

sobre diferents temàtiques relacionades 

amb el territori. L’espai vol brindar al 

veïnatge dels barris un lloc de trobada i 

intercanvi d’idees, propostes i reflexions 

sobre temes d’interès comunitari. 

Conversem i fem Barri!

Ho organitza: Centre Cívic Santa Eugènia

Dinamitzem les places. Fem 
comunitat i convivència al barri de 
Santa Eugènia de Ter i Can Gibert del 
Pla.

Del 29 de juny al 22 de juliol de les 19:00 a 

les 21:00 h

Cerqueu-nos a les places, on 

compartirem un espai per jugar, 

per aprendre, per explicar contes, 

llegendes... tot tenint cura de l’espai 

i fent amics. T’animes a trobar-nos, 

participar i engrescar-te amb les 

iniciatives que et portarem?

Et necessitem per fer comunitat, generar 

espais de convivència i transformar el 

barri!  

Activitat itinerant.

Dimarts 29 de juny a la Plaça Pere Calders

Dijous 1 de juliol a la Plaça de Santa Eugènia 

(Pl. Barco)

Dimarts 6 de juliol a la Plaça Fidel Aguilar 

(Pl. de les Cordes)

Dijous 8 de juliol al Parc Núria Terés 

(Frontissa de Santa Eugènia)

Dimarts 13 de juliol a la Plaça Isabel Vilà

Dijous 15 de juliol al Parc Jordi Vilamitjana 

(Parc Mas Masó)

Dimarts 20 de juliol a la Plaça de Santa 

Eugènia (Pl. Barco)

Dijous 22 de juliol a la Plaça Pere Calders

Ho organitza: Centre Cívic Santa Eugènia 
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EXPOSICIONS
Murs a pedaços

A càrrec de Agència Talaia

del 16 al 30 de juny

Centre Cívic Sant Narcís

 

Més informació Murs a pedaços és una 

exposició fotogràfica en format instal·lació 

que pretén mostrar un recorregut pels 

punts fronterers de l’Estat Espanyol que 

han esdevingut entrada a Europa durant 

els darrers anys. Imatges, paraules i 

objectes que posen en relleu les violències 

silenciades dels trajectes migratoris.

Hi col·labora: Centre Cívic Sant Narcís.

Ho organitza: Unitat de Cooperació de 

l’Ajuntament de Girona i Agència Talaia 

L’any més intens de les nostres vides

Del 14 al 29 de juny

Centre Cívic Santa Eugènia

Fotografies: Joan Aureli Martí Boigues

Ho organitza: Guanyem Girona

Mostra de treballs realitzats en 
diferents tallers 

Del 14 al 29 de juny

Centre cívic Santa Eugènia

Ho organitza: Centre Cívic Santa Eugènia, 

entitats, serveis i associacions de Santa 

Eugènia i Can Gibert del Pla

Exposició il.Lustracions “històries 
eugenienques”. 

Llegendes urbanes de Santa Eugènia, La 

Rodona i Can Gibert

De l’1 al 30 de juliol

Centre Cívic Santa Eugènia

Recull de les històries eugenienques 

escrites per Jaume Prat i Pons amb 

dibuixos d’en Quim Paredes i Baulida, 

algunes reals, d’altres inventades, la 

majoria amb un rerefons històric i unes 

poques amb un toc de màgia, amb 

les quals es vol donar visibilitat que 

es mereix l’antic poble i actual barri 

gironí de Santa Eugènia de Ter. Podràs 

descarregar-te el conte, per tal de (Re)

descobrir aquest bocí de Girona amb 

un teixit social particular i amb un 

patrimoni desconegut, però no per això 

menys interessant, totalment allunyat 

del turístic nucli antic de la ciutat. 

Ho organitza: Centre Cívic Santa Eugènia, 

PEIC – Pla d’Educació i Convivència
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Exposició: “cartells i il.Lustracions de 
la campanya: imatge gràfica per la 3a 
edició del monar’t”

De l’1 al 20 de setembre

Centre Cívic Santa Eugènia

Ho organitza: Centre Cívic Santa Eugènia, 

PEIC – Pla d’Educació i Convivència, 

Associació Fent i Desfent, Associació d’Art 

Blau Blau

Exposició col.Lectiva “artistes 
monar’t” i mercat d’art

Del 20 al 26 de setembre

Centre Cívic Santa Eugènia

Ho organitza: Centre Cívic Santa Eugènia, 

PEIC – Pla d’Educació i Convivència, 

Associació Fent i Desfent, Associació d’Art 

Blau Blau
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