l’gdA
Gener 2021
Dies 2 i 4 de gener i batucada de reis (5
de gener)
TALLER DE PERCUSSIÓ DE NADAL
Lloc: Espai Ridaura
Hora: De 10 a 12.30 h
Diumenge 3
ESPECTACLE PEP BOU Experiències
Lloc: Espai Ridaura
Hora: 18.00 h
Preu: 3€ (Per la Marató de TV3)
Venda d’entrades:
https://espairidaura.santacristina.cat
Dilluns 4
LLIURAMENT DE JOGUINA SOLIDÀRIA
de la Creu Roja
Per a famílies que hagin realitzat la
sol·licitud a Creu Roja de la Vall d’Aro
Lloc: Sala d’exposicions de “la Caixa”
Hora: 12.00 h
Dies 4, 5, 9 i 10 de gener (Continuació)
CURS DE MONITOR DE LLEURE infantil i
juvenil (Intensiu Nadal)
Lloc: Escola Pedralta
Horari: De 9.30 a 14.00 h i de 15.00 a
19.15 h - 5 de gener només matí, 2 i 3 de
gener intensiu a la casa de colònies de
l’Aldric (Romanyà de la Selva)
Organitza: Àrea de Joventut - +Info 606
46 95 84 joventut@santacristina.cat
Dimarts 5
ARRIBADA DELS 3 REIS DE L’ORIENT
Lloc: Pavelló d’esports
Horaris: 16.00h / 17.45h / 19.30h
Reserveu plaça a www.santacristina.cat i
a
https://entradas.codetickets.com/entrad
as/rua-de-reis/santacristina/online
Fins al 6 de gener
CAMPANYA LA GROSSA DE NADAL
Sorteig de 2 premis de 1.000€ en compres
Dia 11 de gener de 2021 a les 13.30 h en
directe pel compte d’Instagram
@santacristina_cat + info:
www.santacristina.cat/lagrossadenadal
Divendres 8
INICI 2N TRIMESTRE Taller de teatre
social
Lloc: Sala de la Caixa
Hora: de 19 a 21h
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A càrrec de Geòrgia Bonell
+ info i inscripcions a
igualtat@santacristina.cat

Dimarts 12
ESPAI NADÓ (famílies des del 3r
trimestre embaràs fins a l’any de vida del
nadó)
Lloc: sessions online + 1 sortida mensual
Hora: 16 a 17.30h
ESPAI FAMILIAR (famílies amb infants
d’entre 1 i 2 anys)
Lloc: sessions online
Hora: 17.30 a 19h
A càrrec d’Anabel Rico
+ info i inscripcions a
igualtat@santacristina.cat
Dimecres 13
DONACIÓ VOLUNTÀRIA DE SANG
Lloc: Sala d’Exposicions de “la Caixa”
Hora: de 18.00 a 21.00 h
Dissabte 16
L’HORA DEL CONTE Viatge al poble de
les 30 senyoretes de Mercè Rodoreda
Lloc: Pati de la Biblioteca Baldiri Reixac
Hora: de 12.00 h
Cal inscripció prèvia a la biblioteca:
972 057 850 / 690 652 478
biblioteca@santacristina.cat
Dilluns 18
6è CONCURS de microrelats de dones
Tema: “Les dones, conjuntament,
aconseguim superar les adversitats”
Presentació d’obres al Punt d’Igualtat del
18 de gener a l’1 de febrer (ambdós
inclosos).
Consulta les bases a
https://www.santacristina.cat/arees/punt
-d-igualtat.html o sol·licita-les al Punt
d’Igualtat igualtat@santacristina.cat
Dijous 21
FESTA DE SANTA AGNÈS DE SOLIUS
Missa cantada
Lloc: Monestir de Solius
Hora: 11.00 h
Dissabte 23
CONCERT: ÀNGEL ÒDENA
Lloc: Espai Ridaura
Hora: 19.00 h
Preu: 10€
Tota la informació a
https://espairidaura.santacristina.cat/
Dilluns 25
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: 18h
+ info i reserva de plaça a
igualtat@santacristina.cat
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Dimarts 26
PARLEM I NO ENS ENTENEM:
Problemes de comunicació en parella –
Sessió on-line
A càrrec de Marina Castro i Leonarte,
psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella.
Activitat gratuïta i oberta a tothom.
Cal inscriure’s prèviament al Punt
d’Igualtat abans del 22 de gener – 972
057855 –igualtat@santacristina.cat
Hora: 18.00 h
PLE MUNICIPAL SESSIÓ TELEMÀTICA
Hora: 20.30 h
Dissabte 30
CLUB DE LECTURA: Madame Bobary a
càrrec de l’escriptor i traductor Lluís
Maria Todó
Lloc: Pati de la Biblioteca Baldiri Reixac
Hora: de 12.00 h
Cal inscripció prèvia a la biblioteca:
972 057 850 / 690 652 478
biblioteca@santacristina.cat
Diumenge 31
ESPECTACLE: Una nit amb el mag Lari
Lloc: Espai Ridaura
Hora: 18.00 h
Preu: 10€
Tota la informació a
https://espairidaura.santacristina.cat/
Cada dissabte
MERCAT SETMANAL
Lloc: Plaça del Mercat
Hora: De 8.00 a 14.00 h
Tot el mes
VISITES GUIADES Al gran museu de la
màgia, col·lecció Xevi
Lloc: La Casa Màgica
Visites concertades – Reserva prèvia al
tel.: 667 29 25 00
Fins al 30 de gener
EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES- Maria
Rosa Comas i Mongay – Viatjant pel món
Lloc: A l’entrada de la biblioteca

La realització de totes les
activitats anunciades està
condicionada per les
condicions sanitàries que hi
hagi en el moment previst
per a la seva celebració
Consulteu la informació
actualitzada a
www.santacristina.cat

Per més informació i/o descarregarvos l’gdA:
https://santacristina.cat/elmunicipi/activitats.html
Tel. 972 83 70 10
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Arribada dels 3 Reis
5 de gener de 2020

Per més informació i/o descarregarvos l’gdA:
https://santacristina.cat/elmunicipi/activitats.html
Tel. 972 83 70 10

ESPECTACLE: UNA NIT AMB EL
MAG LARI

l’gdA

Després de més de 25 anys fent funcions pertot

arreu, el mag Lari s’adona que la seva vida és una
gira constant i, el que més li agrada és estar sobre
els escenaris, com més diversos millor, coneixent
gent i llocs diferents, fent el que se li dona millor:
il·lusionar i fer riure el públic.

Aquest Gener
destaquem...

Aquesta nit és una nit de festa per al Mag Lari
perquè la passarà amb vosaltres.

Cultura

Una nit amb el Mag Lari de sempre, amb la
sorpresa, amb l’humor de sempre i, sobretot, amb
la il·lusió de sempre!

Diumenge 3
PEP BOU EXPERIÈNCIES
Pep Bou Experiències proposa al públic un viatge
cap a mons poètics i onírics partint de tres
elements senzills, però essencials: el sabó, l’aigua i
la música.
L’espectacle, estructurat amb tocs antològics, és
una impressionant mostra dels processos constants
de recerca del creador/alquimista en el seu
laboratori. Es tracta d’una síntesi inèdita d’un
llenguatge audiovisual i teatral que ha fascinat
públics de tots els continents.
Un espectacle únic, amb un artista singular que ha
creat un llenguatge escènic inèdit que fa viatjar al
públic en el seu fascinant univers format per
bombolles de sabó.
Apte per a públic familiar
Els ingressos seran destinats a La Marató.
Preu de l'entrada: 3 euros
Compra la teva entrada a
https://espairidaura.santacristina.cat/
Lloc: Espai Ridaura
Hora: 18.00 h

Diumenge 31
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Compra la teva entrada a
https://espairidaura.santacristina.cat/
Lloc: Espai Ridaura
Hora: 18.00 h
Preu: 10 €

Festes i activitats
Populars
Dimarts 5
ARRIBADA DELS 3 REIS
D’ORIENT A SANTA CRISTINA
S’ARO
La hora dels infants de casa ha arribat. Una nit
màgica, en la que Melcior, Gaspar i Baltasar, els
Tres Reis de l’Orient, arriben a totes les cases per a
portar regals als més petits.
Aquest any, l’arribada dels 3 Reis a Santa Cristina
d’Aro serà directament al pavelló municipal
d’esports.
Caldrà reservar plaça a www.santacristina.cat i a
https://entradas.codetickets.com/entradas/ruade-reis/santacristina/online

Ajuntament de
Santa Cristina d’Aro

Per més informació i/o descarregarvos l’gdA:
https://santacristina.cat/elmunicipi/activitats.html
Tel. 972 83 70 10

Els 3 Reis de l’orient rebran els infants de Santa
Cristina en 3 recepcions: A les 16h, a les 17.45h i a
les 19.30h.

El sorteig es farà el dia 11 de gener a les 13.30 h en

Hi haurà neteja de mans i control de temperatura a
l’entrada i serà obligatori portar mascareta.

directe pel compte d’Instagram @santacristina_cat.
Aquest Nadal a Santa Cristina la farem molt grossa!!
Més informació al
www.santacristina.cat/lagrossadenadal

Lloc: Pavelló Municipal d’Esports
Hora: 16.00 h / 17.45h / 19.30h

Igualtat
PUNT D’IGUALTAT AL COSTAT
DE LA CIUTADANIA

+info: jnadal@santacristina.cat

Dimecres 13

Fins al 6 de gener

Des de l’arribada de la pandèmia estem vivint una
situació complicada, amb moltes incerteses, canvis,
dubtes, pors i inseguretats que juntament amb la
consigna que ens donen d’aïllament social, està
generant molt de patiment i malestar.
Des del Punt d’Igualtat sempre ens hem situat al costat
de les persones i hem intentat esdevenir un espai de
suport, acompanyament, orientació i ajuda en diferents
aspectes. Un lloc proper on poder dirigir-se davant
certes dificultats de la vida.
I ara més que mai, pensem que els serveis com el Punt
d’Igualtat son clau. No tenim una solució a la pandèmia,
no podem donar resposta a totes les necessitats i
malestars que aquesta està generant, però si que
podem oferir escolta, acompanyament i suport a les
persones i famílies que estiguin passant un mal
moment.
Cristinencs i Cristinenques, us recordem que des del
Punt d’Igualtat oferim, gratuïtament, els següents
serveis:
• Servei d’Informació i Mediació Familiar (per tot
tipus de conflictes familiars)
• Servei d’Atenció Psicològica (individual, de
parella i familiar)
• Servei d’assessorament en sexualitat i salut
• Servei d’atenció integral LGTBI
• Cercle de dol (suport a persones que han patit
una pèrdua)
• Banc del temps: xarxa d’intercanvi de serveis a
canvi de temps

CAMPANYA LA GROSSA DE
NADAL

Per accedir-hi cal demanar sempre cita prèvia trucant al
637889203 o bé fent un correu a
igualtat@santacristina.cat

DONACIÓ VOLUNTÀRIA DE
SANG
L’Associació de Donants de Sang de la província de
Girona organitza cada any 3 jornades de donació
de sang a Santa Cristina d’Aro.
Aquest 2020 seran els dies: 13 de gener, el 5 de
maig i el 8 de setembre.
Aquest any més que mai, la teva sang salva vides...
vine i col·labora!
Lloc: Sala d’Exposicions de “la Caixa”
Hora: 18.00 h
+ info: ajuntament@santacristina.cat

Promoció
Econòmica
Del 5 de desembre al 6 de gener. Amb les compres
d’aquest Nadal els establiments comercials, bars i
restaurants de Santa Cristina d'Aro regalaran dos
premis de 1.000 euros en compres.
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Per més informació i/o descarregarvos l’gdA:
https://santacristina.cat/elmunicipi/activitats.html
Tel. 972 83 70 10

