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Setembre 
2022 
DIVENDRES 2  
PRESENTACIÓ DE LA NOVEL·LA 
Milo i actuació musical del duo 
Eclipse 
Entrada lliure i gratuïta. 
Amb presència de l’escriptora 
Mia Beneset i l’editora 
Anna Sadurní 
Lloc: Pati de la biblioteca  
Hora: a les 19 h 

DIUMENGE 4 
VISITA GUIADA Un matí 
d’il·lusió  
Lloc: Gran Museu de la Màgia – 
col·lecció Xevi 
Hora: a les 12 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 
RUTA GUIADA SENDERISME  
Gegants de Romanyà  
Recorregut:   4 km 
Durada : 2h 30 
Dificultat : 1 (de 1 a 5) 
Sortida a les 9 h de l’aparcament 
de Romanyà de la Selva 
Ruta per tota la família 
Preu: 3,00€ majors de 12 anys 

Tiquets: 
https://entradas.codetickets.co
m/entradas/sortida-senderisme:-
gegants-de-
romanya/26895/santa-cristina-
aro-turisme/online 

Dilluns 5 setembre  
INICI INSCRIPCIONS dels cursos i 
tallers del Punt d’Igualtat:  
Espais familiars (espai neix i 
espai creix);  
Taller “Com parlar als infants 
perquè ens escoltin i com 
escoltar perquè parlin”;  
Taller Empodera’t (descobrint-
me en moviment i descobrint-me 
creant);  
Curs Aprèn a construir relacions 
sanes;  
Taller Activa la teva ment  
(memòria);  
Taller de Mindfulness 
Hora: A partir de les 10 h 
Lloc: Punt d’Igualtat – 
637889203 - 
igualtat@santacristina.cat 

Dimecres 7  
DONACIÓ VOLUNTÀRIA DE 
SANG  
Lloc: Espai Ridaura 
Hora: De 17 a 21h  

Dissabte 10  
RUTA GUIADA SENDERISME  
Mas Bou i el seu entorn 
Recorregut:   7 km 
Durada : 3h 
Dificultat : 2 (de 1 a 5) 
Sortida a les 9 h de l’aparcament 
del pavelló municipal 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.co
m/entradas/sortida-senderisme:-
mas-bou-i-el-seu-
entorn/26896/santa-cristina-aro-
turisme/online 

CICLE CONCERTS D’ARO: Concert 
Gòspel d’Aro 
Lloc: Plaça 1 d’octubre de 2017 
Hora: 21 h 
Entrada gratuïta 

Diumenge 11 
GIMCANA Terra i tributs:  
Romanyà medieval 
Espais: Romanyà de la Selva (a 
l'entorn de l'església de Sant 
Martí de Romanyà) 
Hora d'inici: 10.30 h 
Durada: 1:30 h 
Lloc de trobada: plaça de 
l'església de Romanyà 
Infants a partir de 6 anys 
Activitat tipus gimcana on, 
mitjançant el nucli de Romanyà i 
l'església de Sant Martí, 
viatjarem al passat feudal de la 
Catalunya Vella i els participants 
es posaran a la pell dels 
remences d’aquestes terres: 
caldrà mantenir la família i el 
mas pagant tot allò que es 
requereixi als seus senyors 
feudals, tant laics com 
eclesiàstics. 
Preu: 3,00€ majors de 12 anys 
Tiquets: 
https://entradas.codetickets.co
m/entradas/descoberta-del-
patrimoni:-terra-i-tributs:-
romanya-medieval/26853/santa-
cristina-aro-turisme/online 
FESTA MAJOR DE ROMANYÀ 
Lloc: Església de Sant Martí de 
Romanyà 
Horaris:  
A les 12.15 h: Missa solemne 
A la sortida: ½ audició de 
sardanes a càrrec de la Principal 
de l’Escala 
En acabar: Aperitiu per tothom 
DIADA DE CATALUNYA 
Lloc: Plaça 1 d’octubre de 2017 
Horaris:  
A les 20.15 h: Concert a càrrec de 
la Coral Santa Cecília 
A les 20.45 h: Parlament de les 
autoritats 
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A les 21 h Actuació de la colla 
castellera Minyons de Santa 
Cristina  
Tot seguit: Cantada d’havaneres 
a càrrec del conjunt Arjau 
A la mitja part: cremat per a 
tothom 

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 

A PARTIR DEL DILLUNS 12 
INSCRIPCIONS als CURSOS de 
Joventut 2022-2023 
Anglès inicial A1 i A2  
Dilluns de 17 a 18.30 h 
A partir d’11 anys 
Anglès intermig A2 i B1 (Grup 1)  
Dilluns de 18.30 a 20 h 
A partir de 12 anys 
Anglès intermig A2 i B1 (Grup 2)  
Dilluns de 17 a 18:30 h 
A partir de 12 anys 
Anglès avançat B1 i B2  
Dilluns de 18:30 a 20 h 
A partir de 14 anys 
Preu trimestral cursos anglès: 
60€; 30€ carnet jove de Santa 
Cristina d’Aro, persones amb 
reconeixement de discapacitat 
(grau superior al 33%), aturades i 
famílies del municipi que 
acreditin la condició de 
nombroses o monoparentals. 
I... properament: 
Curs de Guia Cultural i informació 
turística (20 h) - desembre de 
2022 
Curs de Manipulació aliments (4 
h) - març de 2023 
Curs d’assistència sanitària 
Immediata (30 h) - abril de 2023 

Curs de Premonitor/a. 
Introducció al lleure (80 h) - juliol 
de 2023 
Inscripcions: https://joventut.sa
ntacristina.cat/  
+ info a la Zona Jove: 972 83 79 
18 / 606 46 95 84 
/ joventut@santacristina.cat 

DEL 15 DE SETEMBRE AL 20 
D’OCTUBRE 
EXPOSICIÓ: 50 anys del Consorci 
d’Aigües  
Amb continguts del llibre Crònica 
de l’aigua a la Costa Brava, 
d’Oriol Mas i Lloret.  
Conegueu tot el procés gràcies al 
qual avui dia quan obrim l’aixeta 
raja aigua, i com aquesta torna 
depurada al medi. 
Lloc: Sala d’exposicions de “la 
Caixa” 
Inauguració: Dissabte 17 – 18 h 
Horaris de visita:  
-Públic en general: Dissabtes de 
 18 a 20 h 
-Centres educatius De dilluns a 
divendres en horari escolar – Cal 
reservar cita al tel. 972 83 70 10  
Ext. 2202 – 
jnadal@santacristina.cat  

DIUMENGE 18 
ACTIVITAT TEATRALITZADA: La 
guerra ha passat per aquí 
Lloc: Pl. De la rectoria de 
Romanyà de la Selva (bust de 
Mercè Rodoreda) 
Hora: 12 h 
Experiència teatral inspirada en 
Quanta, quanta guerra i Viatges i 
Flors a través de la qual 
descobrirem les lligams entre la 
darrera literatura de Mercè 
Rodoreda i el paisatge que va 
envoltar-la els últims anys de la 
seva vida, tant el 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.co
m/entradas/la-guerra-ha-passat-
per-aqui/26818/santa-cristina-
aro-turisme/online  

Dilluns 19 
SERVEI D’ORIENTACIÓ FAMILIAR 
Per a consultes relatives a 
l’educació dels fills i filles 
De 15 a 18 h (en hores 
concertades) 
Cal sol·licitar hora prèviament al 
Punt d’Igualtat: 
igualtat@santacristina.cat o 637 
889 203 
Lloc: Punt d’Igualtat 
XERRADA PASSEM LA ITV 
FAMILIAR: com canalitzar 
l’energia, les nostres fortaleses i 
debilitats, per iniciar un nou curs 
de forma positiva A càrrec de 
Maria Helena Tolosa, mestra, 
logopeda, psicopedagoga i 
terapeuta familiar. Orientadora 
del Servei d’Orientació Familiar 
de Santa Cristina d’Aro 
Xerrada telemàtica online, via 
zoom 
Hora: A les 18 h 
Inscripcions al Punt d’Igualtat – 
637889203- 
igualtat@santacristina.cat 

DIVENDRES 23 
L’HORA DEL CONTE El vell i 
l’ocell a càrrec de Lídia Clua 
Celebració Any Guillem Viladot 
Lloc: Pati de la Biblioteca   
Hora: 17 h 

DISSABTE 24 
XERRADA: La màgia dels petits 
hàbits saludables,  a càrrec de 
Gerard Carrió Caldelas, llicenciat 
en Administració i Direcció 
d’Empreses i Diplomat en 
Empresarials 
Lloc: Pavelló d’esports (Primer 
pis) 
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Hora: 20 h 
Organitza: Amics de la Casa 
Màgica 

DIUMENGE 25 
RUTA GUIADA SENDERISME  
Pedralta i Puig de les Cols 
Recorregut:  11 km 
Durada : 4h 30 
Dificultat : 4 (de 1 a 5) 
Sortida a les 9 h de l’aparcament 
de Can Llaurador 
Per persones que caminen amb 
regularitat. 
Preu: 3,00€ majors de 12 anys 
Tiquets: 
https://entradas.codetickets.co
m/entradas/sortida-senderisme:-
pedralta-i-puig-de-les-
cols/26897/santa-cristina-aro-
turisme/online 

Dilluns 26 
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... 

Dimecres 28 
INICI TALLER Com parlar als 
infants perquè ens escoltin i com 
escoltar-los perquè parlin 
Dirigit a famílies amb infants des 
de P3 fins a 6è de primària 
Cada dimecres, del 26 de 
setembre al 9 de novembre 
Lloc: Punt d’Igualtat 
Hora: De 17 a 18.30 h 
Activitat gratuïta. A càrrec de 
DipSalut 
IMPORTANT! S’oferirà servei de 
ludoteca per a les famílies 
participants que vulguin assistir-
hi amb els seus fills/es 
Cal inscriure’s prèviament al 
Punt d’Igualtat – 637 889 203 – 
igualtat@santacristina.cat  
INAUGURACIÓ DELS ESPAIS 
FAMILIARS Espai neix i Espai 
creix 
A càrrec d’Anabel Rico Vicente 

Lloc: Pati de la biblioteca 
Hora: De 16.30 a 18.30 h 
+ info i inscripcions al Punt 
d’Igualtat – 637 889 203 – 
igualtat@santacristina.cat  

Divendres 30 
CONFERÈNCIA d’introducció a 
l’Òpera Don Giovanni  de W.A. 
Mozart, a càrrec d’Albert Ferrer i 
Flamarich, dins del programa 
Llegir l’òpera 
Lloc: Sala d’adults de la 
biblioteca 
Hora: 19 h 

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

Tot el mes 
EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES: 
Caminos y despedidas de Sabina 
Vilimaité 
Lloc: Entrada de la Biblioteca  

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 
a 20 h 
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l’gdA 
Aquest Setembre 
destaquem... 

CULTURA 
Dissabte 10 de 
setembre 
CONCERTS D’ARO – 
Concert de Gòspel 
El dissabte dia 10 de setembre se celebra la 
darrera activitat del cicle Concerts d’Aro 2022. 
 
La Coral Gòspel d’Aro posarà las cirereta al cicle 
Concerts d’Aro 2022 amb un concert gratuït de 
Gòspel que tindrà lloc a la plaça 1 d’octubre de 
2017 a les 21h. 
 
Serà la darrera de les 9 activitats culturals que 
s’han programat a Santa Cristina d’Aro aquest 
estiu. 
 
+ informació a www.santacristina.cat  

FESTES I ACTES 
POPULARS 
Diumenge 11 de 
setembre 

FESTA MAJOR DE 
ROMANYÀ I DIADA DE 
CATALUNYA 
El dia 11 de setembre és un dia ple de 
celebracions populars.  

Pel matí, el veïnat de Romanyà celebra la seva 
Festa Major coincidint amb el segon diumenge 
de setembre. 

La jornada començarà a les 10.30h amb la 
gimcana Terra i Tributs: Romanyà medieval, una 
activitat tipus gimcana on viatjarem al passat 
feudal de la Catalunya Vella i els participants es 
posaran a la pell dels remences d’aquestes 
terres: caldrà mantenir la família i el mas pagant 
tot allò que es requereixi als seus senyors 
feudals, tant laics com eclesiàstics. 
Preu: 3,00€ majors de 12 anys 
Tiquets: 
https://entradas.codetickets.com/entradas/sorti
da-senderisme:-mas-bou-i-el-seu-
entorn/26896/santa-cristina-aro-turisme/online 
 
A les 12.15h se celebrarà un ofici solemne a 
l’església de Sant Martí de Romanyà.  
En acabar, la cobla La Principal de l’Escala ens 
oferirà 1/2 audició de sardanes 
En acabar l’audició la organització oferirà un 
aperitiu per a tothom que posarà fi a la festa. 
Us hi esperem! 
 
Ja a la tarda, a la plaça 1 d’octubre de 2017 se 
celebraran els actes commemoratius de la Diada 
Nacional de Catalunya.  
A les 20.15h la Coral Santa Cecília ens oferirà un 
concert. 
 
A les 20.45h, el tradicional parlament de les 
autoritats, que precedirà una actuació de la colla 
castellera Minyons de Santa Cristina.  
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Per acabar la festa, el grup Arjau ens oferirà una 
cantada d’havaneres. 
 
A mitja part la organització oferirà un cremat per 
a tothom. Us hi esperem!! 
 
Festa de Romanyà 
Lloc: Església de Sant Martí de Romanyà 
A les 10.30h: Gimcana Terra i Tributs 
A les 12.15h: Solemne Ofici 
A la sortida: ½ audició de sardanes a càrrec de la 
cobla La Principal de l’Escala 
En acaba: Aperitiu per tothom 
Diada de Catalunya 
Lloc: Plaça 1 d’octubre de 2017 
A les 20.15h: Concert de la Coral Santa Cecília 
A les 20.45h: Parlament de les autoritats 
A les 21h: Actuació de la colla castellera Minyons 
de Santa Cristina 
Tot seguit: Havaneres amb el grup Arjau 
A mitja part: Cremat per a tothom 
 
+ informació a www.santacristina.cat  

IGUALTAT 
Dilluns 15 d’agost 
NOU GRUP “TRENQUEM 
DESIGUALTATS!!!”  
 
Ets una persona sensible envers les injustícies 
socials i ¡/o discriminacions per raó de sexe, 
gènere, orientació sexual, ètnia, cultura, 
diversitat funcional? 
 
Tens ganes de participar en alguna de les accions 
(contes teatralitzats) que es faran al municipi 
amb l’objectiu de mostrar la riquesa d’aquesta 
diversitat? 
 
Busquem persones de qualsevol edat, situació i 
realitat amb ganes d’aportar el seu granet de 
sorra a aquesta causa, implicant-se en allò que es 
sentin més còmodes en cada moment (actuant, 
suport logístic, música, vestuari, gravació...)  

 
T’hi apuntes? No t’ho pensis més. Vine, escriu-
nos o truca al Punt d’Igualtat i t’explicarem de 
què va la història!!! 
 
Punt de trobada: Dimecres de 20 a 22h (i en 
altres horaris depenent de la disponibilitat del 
grup).  
 
A càrrec de Geòrgia Bonell i Sala 
ACTIVITAT GRATUÏTA I OBERTA A TOTHOM 
 

NOU SERVEI MUNICIPAL “PUNT 
DONA’T TEMPS” 
Properament Santa Cristina d’Aro disposarà d’un 
punt “Dona’t temps” que permetrà oferir a la 
ciutadania un servei de canguratge per a famílies 
amb infants de 3 a 12 anys. Aquest és un servei 
que es farà al Punt d’Igualtat i estarà gestionat 
des del Consell Comarcal del Baix Empordà.  
 
El podran sol·licitar totes aquelles famílies 
residents en municipis de la comarca amb menys 
de 20.000 habitants i té per objectiu facilitar la 
conciliació del treball, descans, lleure i cura.  
 
S’oferirà des de diferents municipis de la 
comarca i en concret a Santa Cristina d’Aro es 
podrà sol·licitar els divendres de 16 a 20 hores. 
Serà un servei gratuït i universal que caldrà 
reservar prèviament a: 
donatemps@baixemporda.cat  

 

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/
mailto:donatemps@baixemporda.cat
http://www.santacristina.cat/

