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Divendres 1 
LITERATURA A LA FRESCA: 
TALLER DE MÀGIA per a adults 
A càrrec de l’il·lusionista 
internacional Xevi  
Lloc: Pati de la biblioteca 
Hora: 20.00 h 
Entrada gratuïta 

Dissabte 2 
MARNATON. Travessa a mar 
obert 
Sortida: platja Canyet 
Arribada: Sant Feliu de Guíxols 
Hora: 10.15 h 

Diumenge 3 
VISITA GUIADA L’amor? un joc 
que a mi em decep 
Lloc: Plaça de l'Església de Sant 
Martí de Romanya  
Hora: a les 19.00h 
l’amor es presenta com la gran 
aspiració humana que acaba 
sempre en decepció. En aquest 
recital, la música acompanyarà els 
personatges des de l’enamorament 
fins la catàstrofe, començant per un 
dels millors idil·lis de l’obra 
rodorediana que sorgeix, 
precisament, de la música: l’amor 
impossible entre Salvador Valldaura 
i Bàrbara. Tota mena d’amants, tant 
els imaginaris, com els reals, es 
donaran cita aquest capvespre al 
Mirador de les Mirandes 
Preu: 3,00€ majors de 12 anys 
Tiquets: 
https://entradas.codetickets.com/e
ntradas/l-amor-es-un-joc-que-a-mi-
em-decep/26821/santa-cristina-
aro-turisme/online 

VISITA GUIADA Un matí 
d’il·lusió 
Lloc: Gran Museu de la Màgia – 
col·lecció Xevi 

Hora: a les 12.00 h 
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. 
Activitat gratuïta, cal reserva prèvia: 
https://forms.gle/muStu62asuwCQ
MCT6 

Dimecres 6 
XERRADA: Com afrontar el 
mosquit tigre 
Lloc: Horts municipals 
Hora: 18 h 
+info: 
mediambient@santacristina.cat  

Divendres 8 
LITERATURA A LA FRESCA: 
ACTUACIÓ MUSICAL: IOGUI 
TRIO 
Història de la Bossa nova  
Lloc: Pati de la biblioteca 
Hora: 20.00 h 
Entrada gratuïta 

Dissabte 9 
VISITA GUIADA Dolmen del mas 
Bou-Serenys i cova Beta 
Lloc: - Dolmen del Mas Bou-Serenys  
Hora: 18.30h 
Visita guiada que ens portarà a 
conèixer la prehistòria mitjançant el 
dolmen de Mas Bouserenys i el 
paradolmen de la Cova Beta. 
Preu: 3,00€ majors de 12 anys 
Tiquets: 
https://entradas.codetickets.com/e
ntradas/descoberta-del-patrimoni:-
dolmen-del-mas-bou-serenys-i-
cova-/26846/santa-cristina-aro-
turisme/online 

Diumenge 10 
RUTA GUIADA DE SENDERISME 
– El castell de Solius per el Balcà 
Recorregut:   10 km 
Desnivell positiu : 95 m 
Durada : 3h 
Dificultat : 2 (de 1 a 5) 
Sortida a les 9h de l'aparcament de 
pavelló municipal. 

 Itinerari: Pavelló de Santa Cristina 
d'Aro - Bosc del Balcà - El Pi 
Monumental - Roca dels Moros - 
Castell de Solius - Menhir de Can 
Llaurador - Els tres Quercus - 
Pavelló de Santa Cristina d'Aro 
Per famílies amb nens més grans de 
7 anys que els hi agradi caminar. 
Preu: 3,00€ majors de 12 anys 
Tiquets: 
https://entradas.codetickets.com/e
ntradas/sortida-senderisme:-castell-
de-solius-pel-balca/26886/santa-
cristina-aro-turisme/online 

Dimecres 13 
LITERATURA A LA FRESCA: 
CLOWN SWELLEN’S TAPPER SEX 
Lloc: Pati de la biblioteca 
Hora: 20.00 h  
Entrada gratuïta  

Dissabte 16 de juliol 
CURSA POPULAR 
Sortida: C/ Teulera 
Horaris 
18.30 h 200m Masculí 
18.40 h 200m Femení 
18.50 h 900m Masculí i Femení 
19.05 h 2300m Masculí i Femení 
19.30 h 7500m Masculí i Femení  

CONCERT amb el grup SENSE 
SAL 
Lloc: Exterior Espai Ridaura 
Hora: 22h 
Entrada gratuïta 

Dilluns 18 
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... 
A les 18h i al Punt d’Igualtat 
Cal inscriure’s prèviament al Punt 
d’Igualtat 637 889 203 -
igualtat@santacristina.cat 

Del 22 al 25 de 
juliol 
FESTA MAJOR 
Consulteu la 
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programació 
provisional a 
l’interior de 
l’agenda 
Dissabte 23 
Ruta guiada senderisme – 
nocturna al castell de solius 
Recorregut: 3 km 
Durada : 2h 30min. 
Dificultat : 1 (de 1 a 5) 
Sortida a les 20.00h de l'aparcament 
de Mas Pla a Solius. 
 Itinerari: Aparcament de Mas Pla - 
Riera d'en Dalmau - Roca dels 
Moros - Castell de Solius - Forn 
Romà - Aparcament de Mas Pla 
Ruta per a tota la família. 
Important: portar frontal o punt de 
llum 
Preu: 3,00€ majors de 12 anys 
Tiquets: 
https://entradas.codetickets.com/e
ntradas/sortida-senderisme:-
nocturna-castell-de-
solius/26888/santa-cristina-aro-
turisme/online 

Dissabte 30 
VISITA DINAMITZADA: 
Constructors de megapedres 
Lloc: Cova d’en Daina 
Hora d'inici: 18:30 h  
Durada: 1:30 h  
Lloc de trobada: aparcament de la 
cova d'en Daina 
Infants a partir de 6 anys 
Activitat que combina una visita 
dinamitzada al dolmen de la Cova 
d’en Daina i una part experimental 
on, mitjançant diferents racons, els 
participants aniran descobrint com 
vivien les societats neolítiques: 
utilitzarem eines, veurem atuells, 
caçarem, farem ornamentacions...  
Preu: 3,00€ majors de 12 anys 
Tiquets: 
https://entradas.codetickets.com/e
ntradas/descoberta-del-patrimoni:-
constructors-de-
megapedres/26847/santa-cristina-
aro-turisme/online 

RETROBEM LA SARSUELA – 
Espectacle líric a càrrec de 
Rafató Teatre 
Lloc: Espai Ridaura 
Hora: 22h 
Preu: 15€ 
Venda de tiquets: Properament a 
https://espairidaura.santacristina.ca
t/  

Diumenge 31 
VISITA GUIADA: La guerra ha 
passat per aquí 
Lloc: Plaça de la Rectoria de 
Romanyà de la Selva (Bust de Mercè 
Rodoreda)  
Hora: a les 18.00h 
Experiència teatral inspirada en 
Quanta, quanta guerra i Viatges i 
flors a través de la qual descobrirem 
els lligams entre la darrera 
literatura de Mercè Rodoreda i el 
paisatge que va envoltar-la els 
últims anys de la seva vida, tant en 
que es veu, com el que sembla 
invisible. Una reportera de guerra 
ens aproparà la visió de Mercè 
Rodoreda sobre el conflicte, l’exili i 
la seva capacitat per sobreviure 
enmig d’un món que es desfà. 
Preu: 3,00€ majors de 12 anys 
Tiquets: 
https://entradas.codetickets.com/e
ntradas/la-guerra-ha-passat-per-
aqui/santa-cristina-aro-
turisme/online 

Fins al 11 de setembre 
EXPOSICIÓ De Derbi a Derbi, 100 
anys.  
Exposició de motocicletes de la 
col·lecció privada del cristinenc  
Josep Pujolar  
Lloc: Sala d’exposicions de “la 
Caixa” 
Horaris de visita: 
De dijous a dissabte i els dies 24/7, 
25/7, 11/9 de 19 a 21 h 

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 

Visites concertades. Cal reserva 
prèvia al telèfon: 667 29 25 00 

ASSOCIACIÓ ERMESSENDA 
Tots els dimarts  
Caminades suaus i de 
senderisme  
Sortida: Oficina de Turisme  
Hora: 9.30 h  

Llegim amb Ermessenda 
Lloc: Biblioteca  
Hora: De 19 a 20 h 

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 17.45 a 18.45 h i 
de 19 a 20 h 

Tots els dijous  
Moviment 3R medi ambient 
Lloc: Punt d'igualtat  
Hora: De 19 a 20 h   

Tutorial de mitja i ganxet  
Lloc: Punt d’Igualtat   
Hora: De 16.30 a 18 h 
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l’gdA 
Aquest Juliol 
destaquem... 

CULTURA 
Del 11 de juny al 11 
de setembre 
EXPOSICIÓ DE DERBI A 
DERBI, 100 ANYS  

L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Santa 
Cristina d’Aro ha programat, per aquest estiu, 
l’exposició De Derbi a Derbi, 100 anys. 

Des del dia 11 de juny i fins al 11 de setembre, la 
Sala d’exposicions de “la Caixa” acollirà una 
mostra d’algunes de les motos i peces més 
destacades del col·leccionista cristinenc Sr. Josep 
Pujolar, Sureda. 

Josep Pujolar ha reunit al llarg de la seva vida 
gairebé 200 peces, entre motos i bicicletes, com 
també trofeus, records, fotografies i un llarg 
etcètera d’elements relacionats amb aquesta 
marca tan reconeguda a nivell internacional. 

Amb aquesta exposició i amb motiu del centenari 
d’aquesta mítica marca catalana, volem retre 
homenatge a aquesta empresa i a aquest  
col·leccionista cristinenc.  

La inauguració tindrà lloc el dissabte, 11 de juny 
de 2022, a les 7 de la tarda, a la Sala 

d’exposicions de l’avinguda Ridaura de Santa 
Cristina d’Aro. 

Lloc: Sala d’exposicions de “la Caixa” 
Horaris de visita:  De 19 a 21 h 
Tots els dijous, divendres i dissabtes fins al 11 
de setembre i els dies 12/6, 24/7, 25/7, 11/9 
Inauguració: Dissabte 11 de juny a les 19 h 

FESTES I ACTES 
POPULARS 
Del 22 al 25 de juliol 
FESTA MAJOR 
Programació provisional 
Dissabte 16 de juliol 
A les 18.30 h – Cursa popular  – Categories: 
200m (Nascuts del 2015 al 2020)– 900m (Nascuts 
del 2011 al 2014) – 2300m (Nascuts del 2005 al 
2010)– 7500m (Nascuts 2004 i anterior) 
Inscripcions a www.fotoinstant.com + info a 
cursasantacristinadaro.wordpress.com – 
Organitza: Club Atlètic Santa Cristina 
A les 22.30h – Exterior Espai Ridaura – Concert 
amb el grup Sense Sal 
 
Divendres 22 de juliol 
A les 19.30 h – Plaça 1 d’octubre de 2017 - 
Audició de Sardanes amb la cobla La Principal de 
Banyoles 
A les 21.15 h – Esplanada Espai Ridaura – Pregó 
de la Festa Major a càrrec de Fel Faixedas 
A les 22.00 h – Oficina de Turisme – Correfoc de 
la Festa Major a càrrec de Gàrgoles de foc - En 
acabar – Castell de focs artificials a la plaça 1 
d’octubre de 2017 
A les 23.15 h – Esplanada darrere l’Espai Ridaura 
– Concert a càrrec de Orquestra Maribel  
A les 01.00 h – Esplanada darrere l’Espai Ridaura 
– Concert a càrrec de The Txandalls 
 
Dissabte 23 de juliol 
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A les 09.00 h -   Campionat de petanca de la 
Festa Major 
A les 16.00 h -   Supertobogan (Fins 19.00h) 
A les 18.00 h -   Plaça 1 d’octubre de 2017 - 
Trobada Castellera amb les colles Xerrics d’Olot, 
Bous de la Bisbal del Penedès i Minyons de 
Santa Cristina  
A les 22.30 h –  Esplanada darrere l’Espai Ridaura 
– Concert a càrrec de Bipolar 
A les 00.15 h –  Esplanada darrere l’Espai Ridaura 
– Fundación Ibiza 
 
Diumenge 24 de juliol 
A les 11.00 h – Església – Missa a la patrona amb 
l’acompanyament d’una representació de la 
Coral Sta. Cecília 
En acabar – Petit concert de la Coral i Aperitiu 
per a tothom 
A les 17.45 h – Plaça 1 d’octubre de 2017 – Festa 
de l’Escuma amb DM Nouso 
A les 19.00 h – Cercavila de Gegants i Cap 
Grossos amb la colla gegantera de Sant Feliu 
A les 20.00 h – Esplanada darrere l’Espai Ridaura 
– Concert de Festa Major amb La Chatta 
Orquestra 
A les 22.30 h – Esplanada darrere l’Espai Ridaura 
– Ball amb La Chatta Orquestra  
 
Dilluns 25 de juliol 
A les 18.00 h – c/ President Lluis Companys Cursa 
d'Obstacles XTREM RACE  (De 18 a 21h) 
A les 19.00 h – Esplanada darrere l’Espai Ridaura 
– Espectacle infantil amb el grup  Rock per xics  
A les 20.00 h – Esplanada darrere l’Espai Ridaura 
– Festa Holi 
A les 22.30 h – Esplanada darrere l’Espai Ridaura  
- Havaneres amb el conjunt Terra Endins 

IGUALTAT 
Dissabte 23 de juliol 
PER UNA FESTA LLIURE DE 
VIOLÈNCIA MASCLISTA 
 

L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro instal·larà 
un Punt Lila a la Festa Major (Dissabte 23/7 a la 
nit) per a promoure la prevenció de situacions de 
violència masclista en contextos de festa i 
atendre’n possibles casos.  
El Punt Lila pretén oferir un espai de 
sensibilització en relacions d’igualtat i respecte, 
però sobretot un punt de suport, assessorament, 
atenció i seguretat per a les noies i dones, per tal 
de prevenir i abordar qualsevol de les situacions 
de violència masclista que es puguin generar en 
aquest context. Aquest espai donarà la 
possibilitat de poder reflexionar i debatre sobre 
aspectes relacionats amb les relacions 
igualitàries i la no discriminació, la violència 
masclista i les agressions sexuals, que es 
realitzarà amb la dinamització de diverses 
activitats. I també, atendrà aquelles situacions 
que puguin esdevenir casos d’assetjament, abús 
o agressió sexual. 
PUNT LILA 
QUÈ ÉS? 
És un espai d’informació i sensibilització dirigit a 
tota la població i de suport, assessorament i 
acompanyament a qualsevol persona que pateixi 
o visualitzi una agressió masclista. 
QUÈ OFEREIX? 
Informació de recursos.  
Acompanyament davant una agressió masclista 
Un espai segur i íntim 
ON ESTARÀ UBICAT? 
De 22.30 a 3.30h a .... (horari a concretar) 

Els horaris dels actes 
poden patir variacions 

Consulteu la informació 
actualitzada a 

www.santacristina.cat  
i a les nostres xarxes 

socials 
 

https://santacristina.cat/agenda.html
https://santacristina.cat/agenda.html
http://www.santacristina.cat/

