
 
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 
l’agendA 

de Santa 
Cristina 

d’Aro 

Nit d’Il·lusió - Any 2021 

Agost 
2022 



 
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/agenda.htm
l  
Tel. 972 83 70 10 

l’gdA 
Agost 
2022 
Dissabte 6 
ASSEMBLEA EUC ROSAMAR 
Lloc: Pavelló d’Esports 
Hora: De 10 a 14h  
CICLE CONCERTS D’ARO: 
Quartet Catalinka 
Lloc: Església parroquial 
Hora: 21 h 
Preu: 10€ 
Entrades a: 
https://entradas.codetickets.co
m/entradas/espairidaura  

Diumenge 7 
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/36jmSFy9v2KG
8Xnf6 
GIMCANA FAMILIAR: Trepitja el 
passat 
Espais: Santa Cristina d’Aro 
(església paleocristiana, església 
Santa Cristina i estació carrilet) 
Hora d'inici: 19 h 
Durada: 1:30 h  

Lloc de trobada: oficina de 
turisme (estació del carrilet, 
carrer de l'estació núm. 4) 
Infants a partir de 6 anys 
Activitat tipus gimcana on, en 
petits grups, els participants 
aniran resseguint un camí marcat 
que els portarà a descobrir 
l’origen i evolució del poble de 
Santa Cristina d’Aro mitjançant 
uns punts d’interès marcats i 
diferents reptes que aniran 
trobant.  
Observacions: cada grup o nucli 
familiar que participi ha de 
portar un dispositiu mòbil, 
imprescindible per a fer 
l’activitat.  
Preu: 3,00€ majors de 12 anys 
Tiquets: 
https://entradas.codetickets.co
m/entradas/descoberta-del-
patrimoni:-trepitja-santa-
cristina/26849/santa-cristina-
aro-turisme/online 

Dimecres 10  
RUTA GUIADA SENDERISME – 
Iniciació a la marxa nòrdica 
Recorregut:   3 km 
Durada : 2h 30 
Dificultat : 1 (de 1 a 5) 
Sortida a les 9.00 h de 
l’aparcament del Mas Pla de 
Solius 
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.co
m/entradas/sortida-senderisme:-
iniciacio-a-la-marxa-
nordica/26892/santa-cristina-
aro-turisme/online 

Divendres 12 
CICLE CONCERTS D’ARO: Nit 
d’Il·lusió 
Lloc: Espai Ridaura 
Hora: 22.30 h 
Preu: 20€ 

Entrades a: 
https://entradas.codetickets.co
m/entradas/23a-nit-d-il-
lusio/28212/mansmagiquesdelm
on/online o a l’Oficina de 
Turisme 

Dissabte 13 
CAMPIONAT SOCIAL DE 
PETANCA  
Lloc: Zona Esportiva Municipal 
Hora: 9.00 h  

RECITAL LITERARI: Nits amb 
Rodoreda 
Lloc: Pl. Església de Romanyà 
Hora: 19.00h 
Algunes de les trames més 
importats a les obres de Mercè 
Rodoreda tenen lloc durant la 
nit. Per això, us proposem una 
vetllada literària, en què llegirem 
i comentarem alguns fragments 
de novel·les que tenen la nit com 
a escenari, amb la companyia del 
violoncel·lista Domènech Surroca 
Preu: 3,00€ majors de 12 anys 
Tiquets: 
https://entradas.codetickets.co
m/entradas/nits-amb-merce-
rodoreda/26822/santa-cristina-
aro-turisme/online 

Del 29 de juliol al 14 d’agost  
EXPOSICIÓ: ART EN FEMENÍ 
Lloc: Espai Ridaura 
Es podrà visitar els dies 
d’activitat a l’Espai Ridaura 

Dilluns 15 
VISITA DINAMITZADA: Santa 
Maria de Bell-Lloc. el pas del 
temps des de les pedres 
Lloc: Santa Maria de Bell-lloc 
Hora d'inici: 10:30 h 
Durada: 1:30 h 
Lloc de trobada: aparcament de 
l'església de Santa Maria de Bell-
lloc 
Infants a partir de 12 anys 
Mitjançant una visita 
dinamitzada i l’observació de les 
restes de les termes i de l’actual 
església de 
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Santa Maria, ens endinsarem en 
la història d’aquest territori 
descobrint i desxifrant les 
diverses reformes de l’edifici que 
veiem avui en dia. Les pedres ens 
portaran des de l’imperi romà 
fins a l’edat moderna.  
Preu: 3,00€ majors de 12 anys 
Tiquets: 
https://entradas.codetickets.co
m/entradas/descoberta-del-
patrimoni:-santa-maria-de-bell-
lloc:-el-pas-d/26850/santa-
cristina-aro-turisme/online 
FESTA MAJOR DE BELL LLOC  
Lloc: Església de Bell lloc 
Horaris:  
A les 12.15 h: Missa solemne 
A la sortida: ½ audició de 
sardanes a càrrec de la Principal 
de Cassà 
En acabar: Aperitiu per tothom 

Dissabte 20 
CAMPIONAT SOCIAL DE 
PETANCA  
Lloc: Zona Esportiva Municipal 
Hora: 9.00 h 
RUTA GUIADA SENDERISME – 
Les Fonts de Salenys 
Recorregut:   10,4 km 
Desnivell positiu : 216 m 
Durada : 3h 30 
Dificultat : 2 (de 1 a 5) 
Sortida a les 9h de l’antiga 
estació de Bell-LLoc 
 Itinerari: Antiga estació de Bell-
lloc - Font Picant - Pont de 
Salenys - Font del Plat - Pou de 
les Gorgues - Font de Panedes - 
Menhir de la Pedra Ramera - 
Antiga estació de Bell-lloc 
 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.co
m/entradas/sortida-senderisme:-
fonts-de-salenys/26893/santa-
cristina-aro-turisme/online 

Dijous 25  
CICLE CONCERTS D’ARO: Premi 
F. Viñas – Laura Brasó 
Lloc: Espai Ridaura 
Hora: 21 h 
Preu: 10€ 
Entrades a: 
https://entradas.codetickets.co
m/entradas/espairidaura 

Divendres 26 
CICLE CONCERTS D’ARO: Fot-li 
que és de Santa! Mostra de 
música i dansa urbana + Concert 
31FAM 
Actuació de joves locals + 31FAM 
Lloc: Esplanada exterior Espai 
Ridaura 
Hora: 22.00 h 
Entrada gratuïta 

Dissabte 27 
CICLE CONCERTS D’ARO: A l’estil 
antic, Olga Kobekina i Sergi 
Vicente 
Lloc: Església parroquial  
Hora: 21 h 
Entrades a: 
https://entradas.codetickets.co
m/entradas/espairidaura 

Diumenge 28 
RECERCA ENTRE DÒLMENS 
Espais: cova d’en Daina, Cista de 
la Carretera de Calonge i Pedres 
Grosses.  
Hora d'inici: 18:30h 
Durada: 1:30 h  
Lloc de trobada: aparcament de 
la cova d'en Daina 
Infants a partir de 6 anys 
Necessitem persones curioses i 
habilitats investigadores per 
ajudar-nos a completar un estudi 
sobre els megàlits de Romanyà!  
Activitat tipus gimcana on, en 
petits grups, els participants 
aniran resseguint un camí marcat 
on que els portarà a descobrir 
diferents tipus de megàlits i on 
hauran d’anar superant diferents 
reptes per conèixer les societats 
neolítiques.  

Preu: 3,00€ majors de 12 anys 
Tiquets: 
https://entradas.codetickets.co
m/entradas/descoberta-del-
patrimoni:-recerca-entre-
dolmens/26851/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 el dia 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 
Dilluns i dijous- Ioga terapèutic  
Lloc: Rectoria  
Hora: De 9.30 a 10.30 h  
Dilluns i dimecres - Ioga Hatha 
Lloc: Pati de la Biblioteca  - De 19.30 
a 20.30 h 
Dimarts i divendres – Txi Kung 
Lloc: Al costat de la oficina de 
Turisme - De 9.15 a 10.15h  
Dimarts i dijous – Txi Kung 
Lloc: Pati de la Biblioteca - De 19.00 
a 20.00 h 
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l’gdA 
Aquest Agost 
destaquem... 

CULTURA 
Del 29 de juliol al 10 
de setembre 
CONCERTS D’ARO 

L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Santa 
Cristina d’Aro organitza una nova edició del cicle 
Concerts d’Aro. 

Des del dia 29 de juliol i fins al 10 de setembre 
hem programat un ampli ventall de concerts i 
activitats culturals. 

Des del dia 29 de juliol s’exposa a l’Espai 
Ridaura l’exposició Art en femení. Un total de 
11 dones artistes exposaran els seus quadres a 
l’Espai Ridaura. L’exposició es podrà visitar els 
dies d’actuació.  
 
Continuarem a l’Espai Ridaura el dia 30 de juliol 
a les 21h amb un clàssic de l’estiu a Santa 
Cristina d’Aro: Retrobem la Sarsuela. La 
companyia Rafató Teatre ens oferirà 
l’espectacle Recull líric. El preu de l’entrada és 
de 15€. Entrades a 
https://entradas.codetickets.com/entradas/es
pairidaura  
 
L’endemà diumenge 31 de juliol al mateix espai 
a les 19h, el reputat musicòleg Joan Vives ens 

oferirà la conferència La música russa des del 
tsar Pere el gran a Rimski-Korsakov. L’entrada 
és gratuïta  
 
El dia 6 d’agost gaudirem de l’actuació del 
Quartet Catalinka. L’actuació es farà a l’església 
parroquial a les 21h. El preu de l’entrada és de 
10€. Entrades a 
https://entradas.codetickets.com/entradas/es
pairidaura  
 
El dia 12 d’agost tornarem a meravellar-nos a 
la 23a Nit d’il·lusió. 6 il·lusionistes presentats 
per en Xevi presentaran els seus fantàstics 
trucs.  Preu: 22€. Entrades a: 
https://entradas.codetickets.com/entradas/23
a-nit-d-il-
lusio/28212/mansmagiquesdelmon/online  
 
El dia 25 d’agost a l’Espai Ridaura a les 21h, la 
guanyadora del Premi F. Viñas, Laura Brasó 
ens oferirà un concert acompanyada al piano 
de Berta Brull. El preu de l’entrada és de 10€. 
Entrades a 
https://entradas.codetickets.com/entradas/es
pairidaura  
 
El dia 26 d’agost el conjunt 31FAM omplirà 
Santa Cristina d’Aro amb la seva música 
urbana. L’actuació l'obrirà la segona edició de 
la Mostra Fot-li que és de Santa!, aquest any 
dedicada a la música i dansa urbana a càrrec de 
joves de la Vall d'Aro. Les actuacions 
començaran a partir de les 22.00h a 
l’esplanada de l’Espai Ridaura i l’entrada és 
gratuïta. 
 
La darrera actuació del mes d’agost anirà a 
càrrec d’Olga kobekina i Sergi Vicente, que 
interpretaran A l’Estil Antic. A l’Església 
parroquial a les 21h. El preu de l’entrada és de 
10€. Entrades a 
https://entradas.codetickets.com/entradas/es
pairidaura 
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Per tancar el festival, el dia 10 de setembre, 
tindrà lloc un concert gratuït  a càrrec de la 
coral Gospel d’Aro. El concert se celebrarà a la 
plaça 1 d’octubre de 2017 a les 21h. 

Us hi esperem! 

FESTES I ACTES 
POPULARS 
Dilluns 15 d’agost 
FESTA MAJOR DE BELL 
LLOC 
La celebració de la Festa Major del veïnat de 
Bell-lloc coincideix amb la festivitat de la Mare 
de Déu d’Agost.   
 
Aquest any, amb el retorn de la normalitat, 
hem previst celebrar el tradicional ofici i la 
mitja audició de sardanes amb la cobla La 
Principal de Cassà. 
 
En acabar, s’oferirà aperitiu i còctel per 
tothom. 
 
Consulteu més detalls de la celebració de 
l’activitat a www.santacristina.cat. 
 
Lloc: Església de Bell lloc 
A les 12.15h: Missa 
A la sortida ½ audició de sardanes amb la cobla 
La Principal de Cassà 
En acabar: Aperitiu i còctel per tothom 
 
+ info: jnadal@santacristina.cat 
 
 

Els horaris dels actes 
poden patir variacions 

Consulteu la informació 
actualitzada a 

www.santacristina.cat  
i a les nostres xarxes 

socials 
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