CATEDRAL DE GIRONA
Memòria 2019
1.

CELEBRACIONS LITÚRGIQUES I ATENCIÓ PASTORAL

1.1. La Catedral, lloc de culte
Les festes i els esdeveniments diocesans més importants es celebren a la Catedral
presidits pel Bisbe, amb el Capítol de Canonges i altres preveres i amb nombrosa
concurrència de fidels.
Cada dia es celebra a les 9 del matí la Litúrgia de les Hores i la Missa Conventual.
Els diumenges a les 10'30 el capítol de la Catedral recita l'Ofici diví i a les 11 celebra la
Missa Major Conventual.
1.2. Les celebracions litúrgiques més significatives de l’any 2019
- Vam iniciar l’any amb la celebració de la Solemnitat de Santa Maria, Mare de Déu.
- El dia 2 de gener, vam commemorar el segon aniversari de l’òbit del bisbe Jaume
Camprodon. Després de celebrar l’Ofici i la Missa de difunts, presidits pel Bisbe
Francesc, el Capítol va fer una pregària davant la làpida commemorativa.
- La diada de Reis el Sr. Bisbe Francesc Pardo presidí l'Eucaristia de la Solemnitat de
l'Epifania del Senyor.
- En la memòria litúrgica de sant Francesc de Sales, el 24 de gener, s’ha celebrat
l’Eucaristia, presidits pel Bisbe i acompanyats per un bon nombre de periodistes,
convocats per la Delegació diocesana de Mitjans de Comunicació, que celebren la seva
festa patronal.
- El dia 2 de febrer, Festa de la Candelera, després de recitar l’Ofici diví, es feu la
benedicció de les Candeles davant l’altar major. Tot seguit la processó s’adreçà a la
capella Conventual on es celebrà l'Eucaristia pròpia de la Festa de la Presentació del
Senyor.
- El dia 6 de març, Dimecres de Cendra, iniciàvem la Quaresma amb la Litúrgia de les
Hores i tot seguit la Missa Conventual presidida pel Sr. Bisbe amb la benedicció i
imposició de la cendra.
- El 10 de març, Diumenge I de Quaresma, a les 16.30 h. va tenir lloc el Viacrucis a Les
Creus, que es fa cada diumenge durant la Quaresma.
- El dia 7 d’abril, cinquè Diumenge de Quaresma, també a les 16.30 h. es féu el
Viacrucis a l'interior de la Catedral, com és costum, amb la participació de les
Confraries de Setmana Santa de Girona.

SETMANA SANTA.
- El Diumenge de Rams, 14 d’abril, el bisbe Francesc beneí les Palmes a les 11 del matí
a la plaça dels Apòstols presidint també la processó i l'Eucaristia a la Catedral de
Girona.
- El dia 15 d’abril, dilluns sant, tingué lloc el Capítol Pasqual.
- Dimarts sant, 16 d’abril, a les cinc de la tarda, a la Catedral, el bisbe Francesc va
presidir la Missa del Crisma.
- A les set de la tarda del Dijous Sant, 18 d’abril, el bisbe Francesc ha presidit la
celebració de l'Eucaristia de la Cena del Senyor, amb el lavatori dels peus i la processó
eucarística final.
- El Divendres Sant, 19 d’abril, el bisbe Francesc va presidir a les 11 del matí la
Litúrgia de les Hores a la Catedral i a les 5 de la tarda la celebració litúrgica de la
Passió del Senyor. A les 9 de la nit el bisbe va presidir la Processó del Sant
Enterrament. Com cada any van ser molts els fidels que es van reunir al llarg del
recorregut i que es van fer presents a l'arribada a les escales de la Catedral, per
escoltar les paraules del Bisbe i cantar el Crec en un Déu.
- El dia 20, Dissabte Sant, també a les 11 h. es celebrà la Litúrgia de les Hores a la
capella conventual. A la nit, a les 23 h. amb la benedicció del foc nou, al Claustre,
s'inicià la Solemne Vetlla Pasqual, que dóna inici al Temps de Pasqua.
- El Diumenge de Pasqua, 21 d’abril, al matí el nostre Bisbe Francesc presidí la
Solemne Missa del Dia de Pasqua, i impartí la Benedicció Apostòlica amb el do de la
indulgència plenària.
- El diumenge dia 5 de maig, hi va haver la celebració de la confirmació dels alumnes
del col·legi Bell-lloc del Pla de Girona.
- També el diumenge dia 25 de maig, es va celebrar la confirmació de les alumnes del
col·legi les Alzines de Girona.
- El dissabte 27 d’abril a les 5 de la tarda hi hagué la Celebració de l'Eucaristia amb
l'assistència dels membres de la Confraria de Sant Jordi i Reial Estament Militar del
Principat de Girona. Tot seguit celebraren el seu Capítol anual, amb la incorporació
dels nous confrares.
- El dissabte 4 de maig, tingué lloc la celebració de les confirmacions dels nois i noies
de les Parròquies de l’Arxiprestat de Girona i Salt.
- El diumenge de la Pentecosta, 9 de juny, a la Solemne Missa Conventual, celebrada a
la tarda, va tenir lloc la Celebració del Baptisme i la Confirmació d’adults.
- El diumenge 23 de juny la Catedral va acollir la celebració del Corpus Christi. Al matí
es va celebrar a la capella conventual la Litúrgia de les Hores. A les set de la tarda,
presidits pel Sr. Bisbe, va tenir lloc la Solemne Missa Major, que va precedir la
Processó del Santíssim, que acabà com és costum a la Basílica de sant Feliu.
- El dia 1 d'agost, Solemnitat de Sant Feliu, Màrtir. Hi hagué a les 18’30h. la Solemne
Missa Major a la Basílica de Sant Feliu de Girona, presidida pel nostre bisbe Francesc i

concelebrada pel Capítol de la Catedral i altres preveres.
- El 15 d’agost, Solemnitat de L’Assumpció de la Mare de Déu, a les 10'15 es recità la
Litúrgia de les Hores i a les 11 h. es celebrà la Solemne Missa Major Conventual
presidida pel Bisbe Mons. Francesc Pardo i Artigas i tot seguit s'anà, com és costum, en
processó fins a la Capella de l’Esperança on es cantà la Salve davant el «Llit de la Mare
de Déu».
- També un any més, el dia 8 de setembre, en la Festa del Naixement de la Verge Maria,
es celebrà al Claustre de la nostra Catedral la Festa de la Mare de Déu de Gràcia i de
Bell-Ull. A les 19 h. cantàrem les Vespres i tot seguit la Solemne Missa Major
Conventual. Després, hi hagué la benedicció de les herbes aromàtiques i el cant dels
Goigs.
- El 9 de setembre, presidits pel Sr. Bisbe, es va celebrar la missa exequial en sufragi
del canonge Mn. Àngel Sunyer i Aimeric.
- El 14 de setembre, Festa de l’Exaltació de la santa Creu hi hagué la Missa Conventual
i després la Benedicció del terme amb la Vera Creu.
- El dia 21 de setembre, presidits pel Sr. Bisbe, s’ha celebrat el 981è aniversari de la
Dedicació de la Catedral de Girona amb la Missa Conventual.
-El 29 de setembre, hi hagué l’ordenació de dos diaques: Mn. Antoni Coll i Casals
(candidat al presbiterat) i Mn. Andreu Soler i Rossell (diaca casat).
- El dia 19 d’octubre, es va complir l’onzè aniversari de l'ordenació episcopal del
nostre bisbe Francesc. Per aquest motiu va presidir al matí la Litúrgia de les Hores i la
Missa Conventual.
- El 29 d'octubre, Solemnitat de Sant Narcís, Bisbe i Màrtir, Patró de la Ciutat i de la
Diòcesi de Girona, a les 10 h. recitàrem la Litúrgia de les Hores a la capella conventual
de la Catedral i a les 11 h. celebràrem joiosament la Solemne Missa Major a la Basílica
de Sant Feliu. Fou presidida pel nostre bisbe Francesc, i concelebrada pel bisbe emèrit
Carles Soler i nombrosos preveres. Els cants anaren a càrrec de les Corals de Girona i
la participació de l’Escolania de sant Feliu.
- El dia 1 de novembre, Solemnitat de Tots Sants celebràrem la Solemne Missa Major
Conventual.
- El dia 2, Commemoració de tots els fidels difunts celebràrem la Litúrgia de les Hores i
la Missa Conventual.
- El diumenge, dia 8 de desembre, Solemnitat de la Concepció Immaculada de Santa
Maria, Verge (Festa de la Puríssima) hi hagué la Solemne Missa Major Conventual. Al
final s’impartí la Benedicció Apostòlica.
- El 24 de desembre, Vigília de Nadal, a les 23.15h. iniciàrem la Festa de Nadal amb la
Litúrgia de les Hores (l'Ofici de lectures o Matines) i a les 12 de la nit la Solemne Missa
del Gall presidida pel Bisbe Mons. Francesc Pardo i Artigas i concelebrada pel Capítol
de Canonges. Després de la Missa hi hagué l'adoració del Nen Jesús, a la capella de
l’Anunciació.

- El dia 25, Nadal de Nostre Senyor Jesucrist, a les 11h. celebràrem la Solemne Missa
Major Conventual presidida pel Bisbe Mons. Francesc Pardo i Artigas i concelebrada
pel Capítol de Canonges. Al final s’impartí la Benedicció Apostòlica i després hi hagué
l'adoració del Nen Jesús.
1.3. Confessions
El Sagrament de la Penitència pot rebre's cada dia, a les 9 h. I el diumenges i festes, de
les 10.30 a les 11h.
1.4. Altres sagraments
A la Catedral, església mare de la Diòcesi, s’hi administren habitualment tots els
sagraments, especialment el Baptisme i el Matrimoni, lliurement per a aquells qui ho
demanen.
1.4.1. Baptisme. Els Baptismes se celebren habitualment els dissabtes a les 5 de la
tarda i els diumenges a les 12 del migdia. Aquest any s'han celebrat 19 baptismes
d’infants i 5 d’adults.
1.4.2. Confirmació. En les quatre celebracions de la Confirmació que van tenir lloc a la
nostra Catedral en el curs d’aquest any el nostre bisbe Francesc ha confirmat 177
persones.
1.4.3. Matrimoni. El Sagrament del Matrimoni es celebra a la nostra Catedral els
dissabtes a les 12 del migdia o a les 6 de la tarda o bé els diumenges a la 1. Aquest any
s'han celebrat 9 casaments.
1.4.4. Defuncions.Es va celebrar la missa exequial en sufragi del canonge Mn. Àngel
Sunyer i Aimeric.
1.4.5. Ordenacions. En el curs d’aquest any han tingut lloc a la Catedral l’ordenació
diaconal de Mn. Antoni Coll i Mn. Andreu Soler. Aquest darrer diaca casat.

1.5. Capella de Música de la Catedral.
L’any 2019 han format part de la Capella els següents cantaires:
Sopranos: Vera Krasnoperova

Contraltos:

Elara Pi
Tenors:

Ania Bobrik
Glòria Sancho

Hanníbal Climent

Baixos:

Narcís Arnau

Marc López
Martin Kerslake

Mestre de Capella: Mn. Frederic Pujol
1.5.1. Actuacions
La Capella de Música de la Catedral està formada per un octet vocal de veus solistes:
dos sopranos, dos contralts, dos tenors i dos baixos, dirigits per Mn. Frederic Pujol,
que a la vegada és canonge organista.
La seva funció és animar els cants en les celebracions litúrgiques més importants que
tenen lloc a la catedral.
Aquest any han tingut 23 actuacions:
6 de gener, Diada de Reis
23 de febrer, Consagració d’altar a Sant Esteve d’en Bas
7 d’abril, XIII Concert Música Sacra a Palau-sacosta
14 d’abril, Diumenge de Rams
16 abril, Missa Crismal
18 abril, Dijous Sant
19 abril, Divendres Sant
20 abril, Vetlla Pasqual
21 d’abril, Diumenge de Pasqua
27 d’abril, Celebració Eucaristia, Confraria de Sant Jordi i Reial Estament
6 maig, Confirmació dels alumnes de Bell-lloc del Pla
25 maig, Confirmació de les alumnes de Les Alzines
9 de juny, Diumenge de Pentecosta, Confirmació d’adults
23 de juny, Solemnitat del Corpus
26 de juny, Missa de sant Josemaria
1 d’agost, Solemnitat de Sant Feliu, a la Basílica de Sant Feliu de Girona
15 d’agost, Solemnitat de l’Assumpció de la Mare de Déu
8 de setembre, Festa del Naixement de la Verge Maria, Festa de Bell-Ull
29 de setembre, Ordenació diaconal de Mn. Antoni Coll i Mn. Andreu Soler

16 d’octubre, Missa Delegats del Turisme
8 de desembre, Festa de la Immaculada
24 de desembre, Missa del Gall
25 de desembre, Nadal
1.5.2. Repertori
A més de les moltes peces de la polifonia clàssica i de les de la Litúrgia actual, aquest
any s’ha interpretat:
F. Anerio

Christusfactus est

F. Mendelssohn

Oratori “Elies”:

nº 27 Siehe
nº 28 Hebe deine Augen Auf
nº 32 Wer bis an das Endebeharrt

G. Allegri

Miserere mei Deus

G. M. Asola

Surexit pastor bonus

P. L. da Palestrina

A solis ortus cardine

2. ACTIVITATS DE CARÀCTER CULTURAL
2.1. Visita cultural
Durant l’any 2019 ha continuat la visita cultural conjunta a la Catedral de Girona i a la
Basílica parroquial de Sant Feliu, per mitjà de l’aplicació d’una entrada única.
La visita cultural ha estat oberta cada dia, de 10 a 17.30 h, de novembre a març, i de 10
a 18.30 h, d’abril a octubre excepte els mesos de juliol i agost, que està oberta de 10 a
19:30h. Ha estat tancada els dies de Nadal, Cap d’Any, Reis i Diumenge de Pasqua. En
les hores en què hi ha culte a la nau, només es visita el tresor i el claustre. L’entrada ha
estat gratuïta el darrer dimarts de cada mes excepte els mesos de Juliol, Agost i
Setembre.
Les tarifes d’accés han estat: 7 € individual, amb audioguia; 5 € jubilat i estudiant,
amb audioguia; 3,5 € persona els grups a partir de 10 persones acompanyats de guia
oficial; 1,20 € persona els grups escolars; gratuït menors de 7 anys i gratuït persones
nascudes i/o residents a la ciutat de Girona.
Vigent el conveni amb el Museu d’Art de Girona, s’ha ofert la possibilitat de visitar la
Catedral, la Basílica parroquial de Sant Feliu i el Museu d’Art de forma conjunta. Les
tarifes d’accés han estat: 10 € individual; 8 € jubilat i estudiant; 5 € grups a partir de
10 persones acompanyats de guia oficial; 3€ grups escolars; gratuït menors de 7 anys.
2.1.1. Total de visitants. El total de visitants durant el 2019 ha estat de
243.837persones, que ha significat un 9,03 % més que l’any 2018.
2.1.2. Gratuïtat. S’ha concedit la gratuïtat en la visita a les persones acreditades com a
nascuts o residents a la ciutat de Girona així com a col·lectius o persones prèvia
petició fonamentada: disminució psíquica o física; inserció laboral, social o escolar;
grups vinculats a l’Església; convenis amb altres institucions, associacions o
fundacions, grups de promoció cultural o turística, i als grups procedents de centres
educatius de la diòcesi o demarcació de Girona.
2.1.3. Atenció als grups procedents de centres educatius.
2.1.3.1. Gratuïtat als grups educatius procedents de la diòcesi i demarcació de Girona.
Durant l’any 2019 han concertat la visita lliure a la Catedral un total de 5.808 alumnes
procedents de centres educatius de la demarcació i diòcesi de Girona, que havent-ho
sol·licitat han obtingut la gratuïtat segons les condicions específiques vigents.
2.1.3.2. Activitats didàctiques. Durant el 2019 s’ha continuat amb l’oferta de vuit
activitats didàctiques adreçades a grups d’educació primària i secundària, tres d’elles
coorganitzades amb el Museu d’Art de Girona. Els grups que s’hi acullen paguen un
preu per alumne que sufraga les despeses bàsiques i el cost de l’educador. Durant el

2019 han reservat i dut a terme alguna d’aquestes activitats un total de 1.885 alumnes
procedents de centres educatius.
A través de la pàgina web de la Catedral s’ofereix un material pedagògic als centres
educatius, elaborat per un grup de professors de Religió.
2.1.4. Visites organitzades conjuntament amb el Museu d’Arqueologia
Des del MAC-Girona es continuen organitzant un seguit de visites guiades que tenen
com a espais el mateix museu i la Catedral de Girona, a més del Museu d’Art de Girona
i la Basílica parroquial de Sant Feliu en algun dels recorreguts. Els títols de les ofertes
aquest any continuen essent:
- “Símbols compartits: De la mitologia clàssica al Tapís de la Creació”
- “Sepultures i epitafis: el retrat de la mort per a un record etern”
- “Llums cromàtiques: De l’origen del vidre a l’alquímia dels colors”
- “Heràldiques desxifrades: jeroglífics en escuts familiars i altres blasons”
A les quals s’hi ha afegit:
- “Símbols compartits II: El viatge d’anada i tornada”
2.2. Catalonia Sacra
“Catalonia Sacra” és una iniciativa de la Conferència Episcopal Tarraconense per tal de
presentar i valorar el patrimoni històric i artístic de les diòcesis de Catalunya. Dirigit
pel Secretariat Interdiocesà per a la Conservació del Patrimoni Artístic Sacre (SICPAS),
ha tingut la col·laboració de la Direcció General de Turisme de la Generalitat de
Catalunya i el treball tècnic de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona.
- Catalonia Sacra va organitzar el dia 12 d’octubre la visita “La mesura del Temps”.
2.3. Activitats de promoció turística
2.3.1. Accés gratuït a grups periodístics i de promoció. Com a norma general s’ha
concedit la gratuïtat d’accés als operadors turístics o periodistes que han visitat la
Catedral i Sant Feliu en el marc d’un viatge de prospecció, de promoció o per a la
realització de reportatges de divulgació periodística o turística. Sempre demanant
prèviament l’accés i el permís corresponent per a l’enregistrament d’imatges. Les
peticions han vingut adreçades des del propi grup interessat, a través del Patronat de
Turisme Girona-Costa Brava o de l’Àrea de Desenvolupament Local i Promoció de la
Ciutat de l’Ajuntament de Girona.
En l’àmbit de la difusió turística, aquesta ha continuat amb la difusió dels fullets
informatius en diverses llengües sobre la visita conjunta Catedral – Sant Feliu, als
hotels de la demarcació gironina.

2.3.2. Altres accions. Igualment han continuat les col·laboracions: la reducció al preu
d’entrada a la Catedral i Sant Feliu pels socis del Club Girona Cultura i Col·legi Oficial
d’Òptics Optometristes i Òptiques Optometristes de Catalunya; i l’entrada gratuïta pels
pelegrins del Camí de sant Jaume i els membres del Consorci per a la Normalització
Lingüística de Girona.
2.4. Restauració, conservació i difusió del patrimoni històric i artístic
2.4.1 Restauracions
- L’any 2019 es finalitza la restauració iniciada el 2018 del retaule de Tots Sants.
L’actuació realitzada per Laia Roca i Idoia Tantull, ha tingut un cost de 21.251€. Es va
finançar amb la subvenció de 8.500€, concedida per la Generalitat el 2018, i la
aportació de 12.751€ per part del Capítol.
A més de la citada restauració del retaule, el Capítol va finançar la neteja dels
paraments i la volta de la mateixa capella.
- Primera fase de la restauració del retaule del Corpus Christi. Aquesta primera fase,
executada per Laia Roca i Idoia Tantull, va consistir en la neteja dels paraments de la
capella i la retirada de brutícia superficial del retaule, així com l’estudi inicial i proves
de cares a la posterior restauració. Aquesta primera fase ha suposat un cost de
18.070€.
- Neteja superficial del vitrall trobat a la capella de Sant Martí i Sant Francesc.El 17
d’octubre, durant la neteja de la part posterior del retaule del Corpus Christi, es va
trobar el vitrall ubicat a la capçalera de la capella (tapada pel retaule). Aquest es va
desmuntar per part de la restauradora Anna Santolaria i es va convocar una comissió
d’especialistes per valorar-lo, concloent que comptava amb parts d’inicis del segle XIII
i altres de finals del segle XIV. La roda de premsa realitzada el 23 de desembre va
despertar un gran interès mediàtic. El cost de tot el procés ha estat de 1.718,57€
-Reparació d’un desperfecte al banc de l’antic cor (actualment a la capella del Santíssim)
.Idoia Tantull va realitzar el reintegrament del fragment desprès. L’actuació ha
suposat un cost de 201,49€.
2.4.2. Préstecs per exposicions.
- Enguany no hi ha hagut cap petició de préstec de peces per formar part
d’exposicions.
2.4.3. Actuacions diverses en patrimoni
- El Tapís de la Resurrecció (Joan Ferrer, 1561), ubicat a la capella de Santa Úrsula,
s’ha desplaçat a la capella de Sant Julià i Basilissa. El motiu ha estat l’abundant aigua i

humitat de la capella. En el nou espai s’ha creat un nou suport per adaptar el tapís a
les dimensions de l’arquitectura.
Entre el 29 de març i l’1 d’abril 4Restaura es va ocupar de netejar i omplir els forats
que, en motiu de l’anclatge de l’antic suport, hi havia en el mur de la capella de Santa
Úrsula.
- Els dies 31 de març i 12 d’octubre es va repetir la visita “La mesura del Temps” amb
el rellotger Carles González.
- El 9 d’abril es va presentar el llibre “Els enigmes del Beatusaurus i la Bruixa de la
Catedral” editat per la Fal·lera Gironina.
- El 30 d’abril, amb sessió a les 18h i a les 20h, es va celebrar per tercer any el “Teatre
hagiogràfic: Consueta de Sant Jordi”, acollint un total de 800 espectadors.
- El 20 de maig es va acollir la visita “Les veus de la catedral” organitzada pels Amics
de la UNESCO de Girona.
- El 29 de maig es va assistir i participar de la VI Jornada museus i patrimoni de
l’església a Catalunya, dedicada als tresors catedralicis i parroquials.
- Del 21 al 26 d’octubre es va acollir l’exposició temporal “Vibracions” de l’Associació
Família i Salut Mental.
- Per la Setmana de la Ciència es va realitzar la visita “Orgues art i tècnica” (15 de
novembre, i amb l’Associació Catalana de l’Orgue) i “Aus centenàries” (17 de
novembre, i amb l’associació Galanthus Natura).
- Del 6 de desembre al 7 de gener de 2020 s’ha participat de la campanya de públics
“Nadal al Museu”, organitzada per la Xarxa de Museus de les Comarques Gironines.
Després d’un joc de pistes pel museu es regalava un llibre de passatemps als infants.
- Entre el 5 d’octubre i el 15 de febrer de 2020 s’han realitzat les visites “10 mirades a
la Catedral de Girona”, organitzades pel Museu d’Història de Girona i l’Institut
d’Estudis Gironins.
2.4.4. Subvencions rebudes
- Subvenció de la Generalitat de Catalunya Conservació i restauració béns
mobles. S’ha rebut una subvenció de 7.228€ de la Generalitat de Catalunya, per
finançar el 40% de la primera fase de la restauració del retaule del Corpus Christi,
d’un total de 18.070€.
- Subvenció de la Generalitat de Catalunya per a activitats arqueològiques. S’ha
rebut una subvenció de 298€ de la despesa de 1.690€ per a estudi arqueològic al
realitzar les noves cambres higièniques.
- Subvenció de la Generalitat de Catalunya per a funcionament de museus. S’ha
rebut una subvenció de 3.692€ per tal de promoure actuacions de millora al servei del
museu, d’un total de 9.157,77€ destinats a crear la plataforma de venda on-line
d’entrades i a publicar el llibre “La memòria de Carlemany” de Joan Molina en francès.

- Subvenció de Noves tecnologies. S’ha sol·licitat la subvenció, però a tancar l’any
encara no s’havia resolt.
2.5. Concerts i activitats culturals
Són diverses les activitats i concerts realitzats a la nau, claustre o escales de la
catedral:
-

Girona 10, dies 25, 26, 27 de Gener

-

30 de Març Encesa Solidària a les Escales

-

3 d'Abril Concert Southampton University Wind Orchestra And Sinfonietta

-

Concert Festival Strenes (escales) dies 03, 04 i 05 de Maig

-

Maig Mostra Girona Temps de Flors (escales + claustre + soterranis + pati del
campaner)

-

15 de Maig Concert Campanya Acabem l’orgue de la Catedral

-

29 de Juny Concert coral Fair City Singers de Perthshire

-

Concerts del Festival Nits de Clàssica, organitzats per l’Auditori de Girona dia
30/06 i02/07 al Claustre i el 14/07 a la Nau

-

11 de Juliol Concert Latymer School de Londres

-

17 de Juliol Concert Liverpool College d’Anglaterra

-

15 d’Agost Concert: 39è cicle Els Orgues de Catalunya

-

9 de Novembre Concert de Corals Juvenils

-

17 Desembre Concert Nadales Escola Municipal de Música de Girona (escales)

-

22 de Desembre Concert de Nadal de la Capella Polifònica de Girona

3. Activitats del Capítol Catedral
Són diverses les activitats administratives del Capítol de la Catedral:
-

Reunions capitulars el 2 de febrer, 15 de juny, 5 d’octubre i el 30 de novembre.

-

Capítol Pasqual el dia 15 d’abril.

4. Arxiu Capitular
La memòria de l’Arxiu Capitular es publica juntament amb la de l’Arxiu Diocesà.

