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l’gdA 
Març 2022 
Dies 4, 10, 11 i 12 de març 
PINTEM un mural reivindicatiu 
a la zona jove per a 
commemorar el dia 
internacional de les dones 
Horari: de 17 a 19 h (dies 4, 10 i 
11) i de 10.30 a 12.30 h (dia 12) 
+ info i inscripcions: Àrea de 
Joventut (606 46 95 84 -  
joventut@santacristina.cat) 
A partir de 12 anys 

Dissabte 5 
5a. CAMINADA PER LA 
IGUALTAT 
Ruta pel carril bici des de Santa 
Cristina d’Aro fins a Sant Feliu 
de Guíxols. Organitzen: Serveis 
d’Igualtat de Santa Cristina 
d’Aro, Castell-Platja d’Aro i Sant 
Feliu de Guíxols.  
Sortida: Plaça de l’Ajuntament 
Hora: 9.00 h 
Inscripcions i més info a 
igualtat@santacristina.cat i 637 
889 203 

Diumenge 6 
VISITA GUIADA Un matí 
d’il·lusió Viu l'experiència de la 
màgia dins del museu més gran 
del món dedicat a 
l'il·lusionisme. 
Activitat familiar a càrrec de 
l'il·lusionista Xevi amb més de 
60 anys de trajectòria que li ha 
permès realitzar actuacions per 
tot el món captivant  
milers d'espectadors 
Hora: 10.30 h 

Lloc: Gran Museu de la Màgia – 
Col·lecció Xevi 
Grup reduït a 15 persones 
Inscripció obligatòria: 
https://forms.gle/gPLN2THxDFZ
xqLg1A 

Dilluns 7 i 21 
NOU SERVEI D’ORIENTACIÓ 
FAMILIAR. Consultes 
individualitzades en hores 
concertades 
Per a famílies amb fills/es de 0 
a 18 anys 
Lloc: Punt d’Igualtat 
Horari: De 15 a 18 h 
Cal sol·licitar cita prèvia al Punt 
d’igualtat: 637 889 203 o a 
igualtat@santacristina.cat 

Dimarts 8 
CAMINADA FEMINISTA 
Hora: 9.00 h  
Lloc: Oficina de Turisme  
Organitza: Associació de Dones 
per la Igualtat Ermessenda  
LECTURA del manifest 
institucional, ENTREGA de 
premis del 7è concurs de 
microrelats de dones i 
RECONEIXEMENT de 
l’Ermessenda de l’any 
LECTURA feminista 
Hora: 11 h 
Organitzen: Punt d’Igualtat de 
l’Ajuntament de Santa Cristina 
d’Aro i Associació de Dones per 
la Igualtat Ermessenda 
Lloc: Oficina de Turisme  

Divendres 11 
L’HORA DEL CONTE: Els 
musicontes d’en Marcel 
Lloc: Sala infantil de la 
Biblioteca  
Hora: 17.30 h 
XERRADA: FEM MEMÒRIA DE 
“El carnaval a Santa Cristina 
d’Aro amb testimonis, 
anècdotes, fotografies i 
documents 

40 aniversari de la  
recuperació del carnaval a 
Santa Cristina d’Aro (1982-
2022)” 
Lloc: Sala d’exposicions de “la 
Caixa” 
Hora: 18 h 
Organitza: Arxiu Municipal 
XERRADA: Marxa Nòrdica 
Lloc: Sala de reunions del 
Monestir Santa Elena de Solius  
Hora: 19 h 
Organitza: Associació 
Ermessenda 

Dissabte 12  
SORTIDA de marxa nòrdica per 
Solius i dinar de germanor. 
Preu: 40€ (35€ sòcies i socis)  
Organitza: Associació 
Ermessenda 
XERRADA Artistes en femení 
contra el patriarquisme a 
càrrec de Josep Campàs, 
professor de  la UOC, llicenciat 
en filosofia i història 
Lloc: Espai Ridaura  
Hora: 18 h 
Organitza: Secció local ERC 

Diumenge 13 
MARATÓ DE LES VIES VERDES 
Sortida 10 km. 
Lloc: Pavelló municipal 
d’Esports 
Hora: 9 h 

Divendres 18  
RALLY COSTA BRAVA 
Santa Cristina d’Aro és tram 
d’enllaç entre els trams 
cronometrats. Obert al transit. 
Horari: De 11 a 21 h 
PRESENTACIÓ LLIBRE: Dos 
estius amb la Sònia. Persones. 
Vivències. Amor.  De Neil David 
Selby 
Hora: 19h 
Lloc: Sala d’exposicions de “·la 
Caixa” 

Diumenge 20  

mailto:joventut@santacristina.cat
mailto:igualtat@santacristina.cat
https://forms.gle/gPLN2THxDFZxqLg1A
https://forms.gle/gPLN2THxDFZxqLg1A
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LLIGA DE PATINATGE ARTISTIC 
(Modalitat Individual Nivell C) 
Horari: de 10 a 20 h 
Lloc: Pavelló Municipal 
d’Esports 
Organitza Consell Esportiu Baix 
Empordà  

Dilluns 21 
VOLTA CICLISTA A CATALUNYA 
Pas de la 1a etapa pel municipi 
Afectacions: Carrer Teulera, 
Bell-lloc, Sant Miquel d’Aro, 
Romanyà i Vall Repòs.  
Horari: De 12 a 17 h 

Divendres 25 
XERRADA: Lideratge femení en 
el món empresarial 
Ponent: Cristina Sànchez 
Secretaria general de 
l'Universitat de Girona, 
Educació 
Lloc: Sala d’exposicions de “la 
Caixa” 
Hora: 19 h  
Organitza: Associació 
Ermessenda 

Dissabte 26 
XERRADA: La màgia deL 
paisatgisme artístic 
a càrrec de Marc Granyent, 
paisatgista artístic  
Lloc: Sala d’Exposicions de “la 
Caixa” 
Hora: 19 h 
Organitza: Amics de la Casa 
Màgica 
PRIMAVERA A L’ESPAI  
L’ombra de Peter Pan -
Espectacle de dansa 
Preu de l’entrada: 5€ 
Lloc: Espai Ridaura 
Hora: 19h 
Venda d’entrades a 
www.espairidaura.cat  
ACTE DE PRESENTACIÓ DEL 
CARNAVAL 2022: Rua, sopar 
popular i presentació de les 
disfresses del Carnaval 2022 

Lloc: Pavelló d’esports 
Hora: 21 h 
+Info: www.santacristina.cat  

Dilluns 28 
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... 
Lloc: Punt d’Igualtat 
Hora: 18 h 
+ info i reserva de plaça a 
igualtat@santacristina.cat 

Dimecres 30 
CLUB DE LECTURA El perfum 
del presseguer de Brauli  
Gascón. Amb la presència de 
l’escriptor 
Lloc: Biblioteca Baldiri Reixac 
Hora: 19 h  
Exemplars disponibles a la 
biblioteca 

Dijous 31 
RUA INFANTIL DE CARNAVAL 
Sortida de l’escola Pedralta i 
recorregut per el c/ Pere 
Geronès, c/ Teulera i c/ llibertat 
i arribada a la plaça de l’1 
d’octubre de 2017 
Horaris:  
11 h - Sortida rua 
12 h - Arribada a la plaça 
12.20 h - Xocolatada popular 
Tot seguit - Espectacle 
d’animació infantil amb Jordi 
Tonietti 

Cada dissabte 
MERCAT SETMANAL 
Lloc: Plaça del Mercat  
Hora: De 8 a 14 h 

Tot el mes 
VISITES GUIADES Al gran 
museu de la màgia, col·lecció 
Xevi 
Lloc: La Casa Màgica  
Visites concertades  

Cal reserva prèvia al telèfon: 
667 29 25 00 
EXPOSICIÓ de fotografies 
Macro de Kerstin Peter   
Lloc: Biblioteca Baldiri Reixac 

ASSOCIACIÓ ERMESSENDA 
Tots els dimarts  
Caminades suaus i de 
senderisme  
Sortida: Oficina de Turisme  
Hora: 9.30 h  
Tots els dimecres - Curs 
d’introducció a la fotografia 
digital a càrrec de Miquel 
Correyero 
Inici 2 de febrer 
Hora: De 19 a 20.30 h 
Lloc: Punt d’Igualtat 
Preus: 35€ (25€ persones 
associades) 
Places limitades  
Dilluns i dijous- Ioga terapèutic  
Lloc: Rectoria  
Hora: Grup A de 9.30 a 10.30 h i 
Grup B de 10.45 a 11.45 h 
Dilluns i dimecres - Ioga Hatha 
Lloc: Rectoria - De 19 a 20 h  
Tots els dijous  
Moviment 3r medi ambient 
Lloc: Punt d'igualtat  
Hora: De 19 a 20 h   
Llegim amb Ermessenda 
Lloc: Biblioteca  
Hora: De 19 a 20 h 
Tutorial de mitja i ganxet  
Lloc: Punt d’Igualtat   
Hora: De 16.30 a 18 h  
Dimecres dies 2 i 16 - Espai de 
creixement personal  
Lloc Punt d'igualtat  
Hora: De 17 a 18.30 h  
+ Info: 667.980.085 / 
associacioermessenda@gmail.c
om 

http://www.espairidaura.cat/
http://www.santacristina.cat/
mailto:igualtat@santacristina.cat
mailto:associacioermessenda@gmail.com
mailto:associacioermessenda@gmail.com


 
l’gdA  

l’agendA 
de Santa 
Cristina 
d’Aro 

Ajuntament de 
Santa Cristina d’Aro 

Per més informació i/o descarregar-
vos l’gdA: 
https://santacristina.cat/el-
municipi/activitats.html  
Tel. 972 83 70 10 

l’gdA 
Aquest Març 
destaquem... 

FESTES I ACTES 
POPULARS 
Del 27 de març al 6 
d’abril 
CARNAVAL DE 
L’AMISTAT 2022 
 

Després d’un llarg temps sense activitat, el 
Carnaval torna a Santa Cristina d’Aro del 27 de 
març al 6 d’abril de 2022. 
 
No serà un Carnaval com el que estàvem 
acostumats. Els efectes de la pandèmia s’han 
deixat notar amb força a les nostres colles i 
molts dels actes no es podran dur a terme. 
 
Tot i això, s’han programat les activitats més 
importants del que és el nostre Carnaval. 
 
El dissabte 26 de març es durà a terme l’acte 
de presentació del Carnaval: Una rua pels 
carrers del poble portarà els participants al 
pavelló d’esports on se celebrarà un sopar 
popular.  
Tot seguit es farà la presentació de les 
disfresses de les diferents colles de Carnaval 
Locals per al Carnaval 2022, per acabar la festa 
amb un ball amb Dj. 
 

El dijous 31 de març a les 11h se celebrarà la 
rua infantil de Carnaval que tornarà a sortir de 
l’escola Pedralta, transcorrerà pel c/ Pere 
Geronès, c/ Teulera, c/ Llibertat per acabar a la 
plaça 1 d’octubre, on s’oferirà xocolata desfeta 
amb melindros als infants participants. Tot 
seguit, Festival infantil amb Fefe&cia. 
 
El diumenge 3 d’abril l’acte central i més 
multitudinari del Carnaval, la rua del Carnaval 
de l’Amistat, que omplirà de musica i colors el 
c/ Teulera des de les 16 a les 20h. 
 
I, finalment, el dimecres 6 d’abril, se celebrarà 
la sardinada popular a les 20.30h a la plaça Mn. 
Baldiri Reixac com a acte de cloenda d’aquet 
atípic Carnaval. 
 
+ info a www.santacristina.cat  
 

IGUALTAT 
NOU SERVEI 
D’ORIENTACIÓ FAMILIAR 
DEL PUNT D’IGUALTAT 
 

Des del dia 7 de març s’ofereix un nou servei al 
municipi d’Orientació Familiar de (SOF) dirigit a 
les famílies amb infants o joves d’entre 0 i 18 
anys. És un espai d’atenció individualitzada on 
s’ofereix suport, acompanyament i orientació a 
les famílies en tot allò relacionat amb la criança 
i l’educació dels fills i filles. 
 
S’hi poden consultar aspectes com la 
comunicació a casa, la gestió d’emocions, 
l’autoestima, la gestió positiva de conflictes, les 
normes a casa, els hàbits d’estudi, la 
responsabilitat, les rebequeries, premis i 
càstigs, etc. 
 
La professional que dona resposta a les 

http://www.santacristina.cat/
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inquietuds de les famílies és Maria Helena 
Tolosa, psicopedagoga i experta en orientació 
familiar. 
 
És un servei totalment gratuït i dirigit a les 
famílies empadronades al municipi. Cal 
concertar cita prèvia al Punt d’Igualtat: 637 889 
203 – igualtat@santacristina.cat  
 

7è CONCURS DE 
MICRORELATS DE DONES 
DE SANTA CRISTINA 
D’ARO 
 

Amb motiu del Dia Internacional de les Dones 
el Punt d’Igualtat ha tornat a organitzar el 
Concurs de Microrelats de dones, enguany al 
voltant de la Diversitat Familiar com a eix 
temàtic. Un concurs al qual s’hi podien 
presentar homes i dones majors de 14 anys. 
La proposta temàtica es centrava en les 
vivències de les dones relacionades amb la 
diversitat familiar, tenint en compte les moltes 
variables que existeixen (diversitat de gènere, 
diversitat funcional, diversitat cultural, 
diversitat sexual i afectiva...) i el gran nombre 
de tipologies de famílies que se’n deriven 
(monomaternals, monoparentals, 
homomaternals, homopaternals, biològiques, 
adoptives, d’acollida, reconstituïdes, 
enllaçades, transnacionals, racialitzades...) 
L’objectiu que es perseguia era el de contribuir 
a trencar prejudicis i estereotips al voltant 
d’aquest tema, creant referents i models 
socials de famílies diverses i plurals. 
+  informació a: 
https://santacristina.cat/arees/punt-d-
igualtat/423-campanyes-desensibilitzacio.html  
 
S’hi han presentat 19 obres de les quals 12 han 
estat escrites per dones i 7 per homes, 3 les 

han escrit persones del municipi i les altres 16 
de la resta de Catalunya.  
El jurat, que ha estat format per personal 
tècnic i referents polítiques de les àrees 
d’Igualtat i Biblioteca, una persona 
representant de l’Associació de Dones per la 
Igualtat de Santa Cristina d’Aro Ermessenda i 
dues de l’AFA de l’Escola Pedralta, es va reunir 
el passat 24 de febrer per valorar les obres. Els 
resultats es faran públics el proper el dimarts 8 
de març a les 11h davant l’Oficina de Turisme 
en el marc de l’acte institucional per 
commemorar el Dia Internacional de les Dones. 
Enguany els premis que es donaran seran: 
1r PREMI: 

• 1 tablet (valorada en 400€) 

• 1 lot de productes d’alimentació (valorat 
en 100€) 

• Xec de 75€ per la compra de llibres 

• 1 Conte-joc “Famílium" (sobre diversitat 
familiar) 

 
2n PREMI: 

• 1 lot de productes d’alimentació (valorat 
en 100€) 

• Xec de 75€ per la compra de llibres 

• 1 Conte-joc “Famílium" (sobre diversitat 
familiar) 

 
3r PREMI:  

• 1 panera de fruita i verdura de Km0 
(valorada en 75€) 

• Xec de 75€ per la compra de llibres 

• 1 Conte-joc “Famílium" (sobre diversitat 
familiar) 

 

CULTURA  
A partir del 26 de març 
PRIMAVERA A L’ESPAI 
 

Un any més l’Espai Ridaura obre les portes a la 
Primavera per presentar un 

mailto:igualtat@santacristina.cat
https://santacristina.cat/arees/punt-d-igualtat/423-campanyes-desensibilitzacio.html
https://santacristina.cat/arees/punt-d-igualtat/423-campanyes-desensibilitzacio.html


 
l’gdA  

l’agendA 
de Santa 
Cristina 
d’Aro 

Ajuntament de 
Santa Cristina d’Aro 

Per més informació i/o descarregar-
vos l’gdA: 
https://santacristina.cat/el-
municipi/activitats.html  
Tel. 972 83 70 10 

seguit d’activitats dirigides a tots els públics, 
amb dansa, música i teatre musical; un xic de 
tot perquè tothom hi trobi el seu espectacle. 
 
Comencem presentant les primeres activitats 
programades: 
 
L’ombra de Peter Pan; a càrrec de Som-hi 
Dansa, un espectacle d' aventures i dansa per a 
tota la família, basat en el personatge de Peter 
Pan, el concepte de la seva ombra i l' inici de l' 
enemistat amb el capità James Garfi al País de 
Mai Més. 
 
Es podria dir que és una petita precuela de les 
aventures de J. M. Barrie on expliquem com i 
perquè la seva ombra es va escapar per 
primera vegada fent una reflexió sobre el 
perquè de fer-nos grans va relacionat amb la 
nostra ombra, el nostre passat i la nostra 
infància. 
 
13 ballarins a escena que amb l' ajuda d' un 
narrador molt especial, ens faran volar fins al 
País de Mai Més amb una banda sonora, una 
escenografia i unes projeccions espectaculars! 

https://www.youtube.com/watch?v=vxo0YD

zBq9I 

 

Dia: Dissabte 26 de març de 2022 
Hora: A les 7 de la tarda 
Lloc: Espai Ridaura  
Preu: 5 € 
 
 
La Primavera a l’Espai continua el diumenge 3 
d’abril amb la XXII Guitarrada 
 
Poques vegades un guitarrista té l’oportunitat 
de formar part d’una orquestra.  
 
Doncs la Guitarrada pretén donar aquesta 
possibilitat.  
 

La Guitarrada és una activitat destinada a 
estudiants i joves intèrprets de guitarra de 
nivell elemental i mitjà.  
 
L’objectiu de la trobada és aprendre a treballar 
i conviure en grup, descobrir el món de 
l’orquestra i treballar amb altres professors 
amb tècniques diferents, per això durant el cap 
de setmana es fan assajos intensius combinats 
amb descansos i activitats de lleure dirigides 
per monitors. 
 
Al final els alumnes faran un concert a qui 
convidem a tothom! 

Dia: Diumenge 3 d’abril de 2022 

Hora: A les 12 del migdia 

Lloc: Espai Ridaura 

Activitat gratuïta 

Podeu trobar informació sobre la resta 

d’activitats programades a 

https://espairidaura.santacristina.cat/   

 

 

Els horaris dels actes poden 
patir variacions 

 
Consulteu la informació 

actualitzada a 
www.santacristina.cat  

i a les nostres xarxes socials 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vxo0YDzBq9I
https://www.youtube.com/watch?v=vxo0YDzBq9I
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