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l’gdA 
Febrer 2021 
Dilluns 1 de febrer  

6è CONCURS MICRORELATS DE DONES 
Tema: “Les dones, conjuntament, 
aconseguim superar les adversitats” 
Fi del període de presentació d’obres al 
Punt d’Igualtat 
Consulteu les bases completes a 
https://www.santacristina.cat/arees/pu
nt-d-igualtat.html o sol·liciteu-les a 
igualtat@santacristina.cat 
Dilluns 8, 15 i 22 de febrer 

TALLER ONLINE de llenguatge no 
sexista i inclusiu. Gratuït. Places 
limitades. Inscripció prèvia al Punt 
d’Igualtat de Santa Cristina d’Aro (Tel 
637889203/igualtat@santacristina.cat) 
Prioritat per persones empadronades a 
Santa Cristina d’Aro. Es facilitarà 
certificat d’assoliment del curs. 
Hora: de 18.00 a 19.30 h  
Dimarts 16 i 23 de febrer i 2 de març 

TALLER ONLINE Estimar-se per estimar. 
La gestió emocional. Gratuït. Places 
limitades. Inscripció prèvia al Punt 
d’Igualtat de Santa Cristina d’Aro (Tel. 
637889203/ igualtat@santacristina.cat)  
Espai grupal i seguiment individualitzat 
Hora: de 18.00 a 19.30 h 
Dimecres 17 

PRESENTACIÓ del llibret El comerç i els 
serveis a Santa Cristina d’Aro (1860-
1970) Amb Albert Martí (autor), Jordi 
Gaitx (Arxiver municipal) i professorat i 
alumnes del PFI-PTT Guíxols-Vall d’Aro 
Lloc: Espai Ridaura          Hora: 19.00 h 
Amb joc interactiu preparat pel PFI-PTT  
S'entregarà un exemplar del llibret a 
cada assistent 
Dissabte 20  

L’HORA DEL CONTE Viatge al poble de 
les 30 senyoretes De Mercè Rodoreda. 
Amb Núria Bazaga. 
Lloc: Pati de la Biblioteca 
Hora: 12.00 h 
Dilluns 22 de febrer 

CERCLE DE DOL - Grup per a ajudar a  
superar pèrdues de persones  
estimades, canvis de domicili i/o  
població, trencament amb la parella,  

niu buit, pèrdua de la salut...etc. 
Lloc: Punt d’Igualtat - Hora: 18.00 h 
+info i reserves: 
igualtat@santacristina.cat  
Durant tot el mes de febrer 

INSCRIPCIONS A LES XERRADES:  
Apoderament femení. Com gestionar 
la càrrega mental femenina Amb Sònia 
Méndez – Xerrada gratuïta online el dia 
8 de març a les 18.00 h.   
Noves masculinitats: Els homes també 
som part de la solució Amb José  
Yépez – Xerrada gratuïta online el dia 9  
de març a les 18.00 h. 
Xerrades organitzades amb motiu del 
Dia Internacional de les Dones 
Inscripcions al Punt d’Igualtat de Santa 
Cristina d’Aro al tel. 637889203 o a 
igualtat@santacristina.cat  
Cada dimarts 

ESPAI NADÓ (famílies des del 3r 
trimestre embaràs fins a l’any de vida 
del nadó) amb Anabel Rico 
Sessions online + 1 sortida mensual 
Hora: 16.00 a 17.30 h 
ESPAI FAMILIAR (famílies amb infants 
d’entre 1 i 2 anys) amb Anabel Rico 
Sessions online (2 al mes) + 1 sessió 
d’assessorament individualitzat 
Hora: 17.30 a 19.00 h  
+info i inscripcions: 
igualtat@santacristina.cat  
Cada dissabte 

MERCAT SETMANAL 
Lloc: Plaça del Mercat - De 8.00 a 14.00 h 

Tot el mes 

VISITES GUIADES Al gran museu de la 
màgia, col·lecció Xevi - Visites 
concertades. Reserva prèvia: 667 29 25 00 

EL CARNAVAL 
CONFINAT 
Del 5 al 11 de febrer 

CONCURS INSTAGRAM Trobem el Rei i 
la Reina Carnestoltes 2021  
Categories: Adults i Infantil 
Disfresseu-vos i feu un vídeo curt d’un 
màxim d’1 minut de durada (Infantils 30 
segons) explicant perquè heu de ser el 
Rei o la Reina Carnestoltes 2021 i  
pengeu-lo a  Instagram amb el hashtag: 
Categoria adults: 
#josocelreicarnestoltes2021 o  
#josoclareinacarnestoltes2021 i  
Categoria Infantil: 

#josocelreicarnestoltesinfantil2021 o  
#josoclareinacarnestoltesinfantil2021  
Entre tothom que es presentin s’escollirà 
el Rei i la Reina Carnestoltes virtual 2021. 
Premis:  
Adults 300 € en vals de compra en 
establiments del municipi per cadascú. 
Infantils 150 € en vals de compra en 
establiments del municipi per a llibres i 
material escolar per cadascú 
Les persones guanyadores s’anunciaran a 
les xarxes el divendres 12 de febrer 

CONCURS DE DECORACIÓ PER A 
BOTIGUES I COMERÇOS Inscripcions a 
l’Ajuntament Tel. – 972 83 70 10 
ext.2202 – jnadal@santacristina.cat 
Premis: 500 €, 300 €,  200 € en vals de 
compra en establiments del municipi 
Premi especial aparadors guarnits per 
alumnes PFI 300 € en vals de compra en 
establiments del municipi 
El jurat passarà el divendres 12 de febrer 
a valorar els aparadors participants 
L’establiment guanyador s’anunciarà el 
dimecres 17 de febrer 

CONCURS INSTAGRAM Santa Cristina 
d’Aro es disfressa per Carnaval 
Disfresseu-vos i feu-vos una fotografia 
en algun espai del poble. Pengeu la 
vostra fotografia abans del dia 11 de 
febrer a Instagram amb el hashtag  
 #santacristinadaroesdisfressapercarnaval 
participeu en el sorteig de 5 premis de 
150 € en vals de compra en establiments 
del municipi 
El sorteig es farà el dilluns 15 de febrer 

Del 12 al 24 de febrer 

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES DEL 
CARNAVAL DE SANTA CRISTINA D’ARO   
A la plaça del Mercat / Mn.B.Reixac Fins 
al 14 de febrer 

CONCURS DE DISFRESSES AMB TIK-TOK  
Publica el TIKTOK amb el hashtag 
#carnavalconfinatsantacristina  
Omple el formulari d’inscripció a 
joventut.santacristina.cat . Premis:  
Millor disfressa Individual:  
1er: 1 IPAD i 2 partides bowling d’Aro 
2n: 1 AirPods + 2 partides bowling d’Aro 
Millor disfressa  Grup estable de 
convivència 
1er: Vals de compra per a 5 comerços 
locals per un valor de 400 € + 6 partides 
bowling d’Aro 
2n: Vals de compra per a 5 comerços 
locals per un valor de 200 € + 6 partides 
bowling d’Aro 
Publicació persones guanyadores: dilluns 
15 de febrer Organitza: Àrea de Joventut 
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l’gdA 
Aquest Febrer 
destaquem... 

Igualtat 
6A EDICIÓ DEL 
CONCURS DE 
MICRORELATS DE 
DONES 
El Punt d’Igualtat organitza la 6a edició del 
Concurs de Microrelats de Dones que es fa 
cada any al voltant de la celebració del Dia 
Internacional de les Dones i en el qual s’hi 
poden presentar persones majors de 14 anys 
(homes i dones).  Aquesta vegada la temàtica 
proposada ha de girar al voltant de com les 
dones, conjuntament, aconseguim superar les 
adversitats. Per tant, està vinculat directament 
al concepte de “sororitat” (mot format per 
sŏrŏr, ōris del llatí com a “germana” i el sufix –
itat amb el sentit de “qualitat de”), i que en 
definitiva es refereix al lligam estret que 
s’estableix entre dones basat en la solidaritat, 
el compartiment d’experiències, interessos, 
preocupacions, etc., és a dir, a una fraternitat 
entre dones.  
Tot i que no es tracta d’un concepte nou, el 
terme s’ha recuperat en l’àmbit de 
l’antropologia i la sociologia especialment 

d’ideologia feminista. Una expressió que va ser 
definida per l’antropòloga Marcela Lagarde. 
 
Enguany els premis que s’atorguen son molt 
atractius. En concret: 

• 1er Premi: 1 tablet (valorada en 400 €) + 
1 lot de productes d’alimentació 
(valorat en 100 €) + xec de 75 € per la 
compra de llibres. 

• 2n Premi: 1 lot de productes 
d’alimentació (valorat en 100 €) + xec 
de 75 € per la compra de llibres. 

• 3er Premi: 1 panera de fruita i verdura 
de Km 0 (valorada en 75 €) + xec de 
75 € per la compra de llibres. 

 
Les obres es poden presentar com a màxim fins 
el dia 1 de febrer (inclòs) al Punt d’igualtat i el 
resultat del concurs es farà públic el dia 5 de 
març a les 12h a través de les xarxes socials de 
l’Ajuntament i el Punt d’Igualtat.  
 
I TU? HI PARTICIPES? 

Festes 
Populars  
Del 5 al 24 de febrer 
EL CARNAVAL 
CONFINAT 
El Carnaval d’aquest any està totalment 
condicionat per la situació de pandèmia que 
estem vivint.  Totes les activitats 
multitudinàries a les que estàvem acostumats 
no es podran celebrar degut a aquesta crisi 
sanitària.... Aquest serà un Carnaval Confinat! 
 
Tot i això aquests dies els carrers del poble es 
vestiran de Carnaval amb 
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estructures i material decoratiu que han cedit 
les colles locals de cares a mantenir viu 
l’esperit de Carnaval. 
A més, des de diferents àrees de l’Ajuntament, 
hem preparat tot un seguit d’activitats 
complementàries per tal que tothom qui vulgui 
es pugui disfressar i, de pas, ajudar al comerç 
local. 
Del 5 al 11 de febrer 

CONCURS INSTAGRAM Trobem el Rei i la 
Reina Carnestoltes 2021  
Categories: Adults i Infantil 
Disfresseu-vos i feu un vídeo curt d’un màxim 
d’1 minut de durada (Infantils 30 segons) 
explicant perquè heu de ser el Rei o la Reina 
Carnestoltes 2021 i pengeu-lo a  
Instagram etiquetant-lo amb el hashtag: 
Categoria adults: #josocelreicarnestoltes2021 /  
#josoclareinacarnestoltes2021 i Categoria 
Infantil: #josocelreicarnestoltesinfantil2021 /  
#josoclareinacarnestoltesinfantil2021  
Entre tothom que es presentin s’escollirà el Rei 
i la Reina Carnestoltes virtual 2021. 

- Adults: 300 € en vals de compra en 
comerços i establiments de restauració 
del municipi per cadascú 

- Infantils: 150 € en vals de compra en 
llibres i material escolar en establiments 
del municipi per cadascú 

Les persones guanyadores s’anunciaran a les 
xarxes el divendres 12 de febrer 
CONCURS DE DECORACIÓ DE CARNAVAL PER 
A BOTIGUES, COMERÇOS I ESTABLIMENTS DE  
RESTAURACIÓ Inscripció fins al dia 11 de febrer 
a l’Àrea de Festes de l’Ajuntament (Tel. 972 83 
70 10 ext. 2202 / jnadal@santacristina.cat  

- 1er  premi: 500€ en vals de compra  
- 2n premi: 300€ en vals de compra  
- 3er premi: 200€ en vals de compra  
- Premi especial categoria aparadors 

guarnits pels alumnes del PFI: 300€ en 
vals de compra 

Els vals de compra són per a comerços, 
botigues i establiments de restauració del  

municipi. 
El jurat passarà el divendres 12 de febrer a 
valorar els aparadors participants 
L’establiment guanyador s’anunciarà el 
dimecres 17 de febrer 
CONCURS INSTAGRAM Santa Cristina d’Aro es 
disfressa per Carnaval 
Disfresseu-vos i feu-vos una fotografia en algun 
espai del poble. Pengeu la vostra fotografia 
abans del dia 11 de febrer a Instagram amb el 
hashtag 
 #santacristinadaroesdisfressapercarnaval 
participeu en el sorteig de 5 premis de 150€ en 
vals de compra en establiments del municipi 
El sorteig entre les persones participants es 
farà el dilluns 15 de febrer 
Del 12 al 24 de febrer 

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES HISTÒRIQUES 
DEL CARNAVAL DE SANTA CRISTINA D’ARO   
A la plaça del Mercat / Mn. Baldiri Reixac 
Exposició de fotografies cedides per particulars 
/ colles de Carnaval de les diferents colles de 
Carnaval de Santa Cristina d’Aro al llarg de la 
seva història. 
Fins al 14 de febrer 

CONCURS DE DISFRESSES AMB TIK-TOK  
Publica el TIKTOK amb el hashtag 
#carnavalconfinatsantacristina  
Omple el formulari d’inscripció a 
joventut.santacristina.cat 
Premis:  
Millor disfressa Individual:  

- 1er: 1 IPAD i 2 partides bowling d’Aro 
- 2n: 1 AirPods + 2 partides bowling d’Aro 

Millor disfressa  Grup estable de convivència 
- 1er: Vals de compra per a 5 comerços 

locals per un valor de 400€ + 6 partides 
bowling d’Aro 

- 2n: Vals de compra per a 5 comerços 
locals per un valor de 200€ + 6 partides 
bowling d’Aro 

Les persones guanyadores es publicaran el 
dilluns 15 de febrer 
Organitza: Àrea de Joventut 
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