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Dimarts 2 de març 

TALLER ONLINE Estimar-se per estimar. 
La gestió emocional. (online – Espai 
grupal i seguiment individual). 
A càrrec de Sònia Méndez i Carrasco, 
mediadora familiar especialitzada en 
intel·ligència emocional i PNL.  
Més info a igualtat@santacristina.cat  

Divendres 5 

6è CONCURS MICRORELATS DE DONES: 
Les dones, conjuntament, aconseguim 
superar les adversitats 
Publicació de les obres guanyadores a 
la web de l’Ajuntament.  
Hora: 12.00 h 
CLUB DE LECTURA ON LINE Dones 
d’Isabel Clara Simó  
Hora: De 18.30 a 20.00 h  
Recolliu un exemplar a la biblioteca 
PUBLICACIÓ de l’Ermessenda de l’any  
Activitat virtual a les xarxes socials 
Organitza: Associació Ermessenda 

Dilluns 8 

CONCURS PER UN LLENGUATGE NO 
SEXISTA A SANTA CRISTINA D'ARO LES 
COSES PEL SEU NOM!  
QUIZ amb Instagram Stories 
@zonajovesantacristina 
Hora: A partir de les 09.00 h 
Premis a repartir! Posa't a prova 
XERRADA: Apoderament femení. Com 
gestionar la càrrega mental femenina 
(online). A càrrec de Sònia Méndez i 
Carrasco, mediadora familiar 
especialitzada en intel·ligència 
emocional i PNL 
Hora: 17.30 h 
Organitza Punt d’Igualtat. Cal inscriure’s 
prèviament a igualtat@santacristina.cat  
VEUS DE DONES PER LA IGUALTAT  
Activitat virtual a les xarxes socials 
Lectura de fragments de textos de 
dones amb rellevància cultural, política 
i activistes feministes, algunes 
silenciades i d'altres actives militants.  
Organitza: Associació Ermessenda 

Dimarts 9 de març 

XERRADA: Noves masculinitats: els 
homes també som part de la solució 
(online). A càrrec de José Yépez López, 
psicòleg especialitzat en Gènere i 
Sexualitat 
Organitza Punt d’Igualtat. Cal inscriure’s 
prèviament a igualtat@santacristina.cat  
Hora: 17.30 h 

Fins al 15 de març  

DIFUSIÓ DE LA CAMPANYA  A Santa 
Cristina d’Aro, les coses pel seu nom a 
través de les xarxes socials i pòsters pel 
municipi. Segueix-la a 
@puntdigualtatsantacristina i al perfil 
de facebook del Punt d’Igualtat de 
Santa Cristina d’Aro.  
Organitza Punt d’Igualtat.  
Més info a igualtat@santacristina.cat  

Divendres 26 de març 

RECITAL DE POESIA a càrrec de 
Joan Massotkleiner (Veu) I Anna Godoy 
(Arpa)  amb motiu de la celebració del 
dia internacional de la poesia                              
Preu: 5€ 
Lloc: Espai Ridaura 
Hora: 20.00 h 
Més info i venda d’entrades: 
espairidaura@santacristina.cat 

Diumenge 28 de març 

PRIMAVERA A L’ESPAI – TEATRE Vida 
de peix...sense espines! 
Amb Mercè Comas & Rosa Andreu 
Preu: 10€ 
Més info i venda d’entrades: 
espairidaura.santacristina.cat 
Lloc: Espai Ridaura 
Hora: 18.00 h 

Dilluns 29 de març 

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: 18.00 h 
+info i reserves: 
igualtat@santacristina.cat  

Del 29 de març  a l’1 d’abril 

CURS D'ATENCIÓ SANITÀRIA 
IMMEDIATA NIVELL I (30 hores) 
De 10 a 14 h i de 16 a 19:30 h 
A la Zona Jove 
Preus públics: 50,00€ preu general / 
30,00€ empadronades a Santa Cristina 
d’Aro / 25,00€ amb carnet jove de 

Santa Cristina d’Aro, monitors de les 
entitats esportives municipals, amb 
reconeixement de discapacitat (grau 
superior al 33%), en situació d’atur i 
famílies que acreditin la condició de 
nombroses o monoparentals.  
Certificat professional i títol acreditatiu 
del curs 
Inscripcions a joventut.santacristina.cat 
+ info a joventut@santacristina.cat 

Durant tot el mes de març 

CAMINEM PER LA IGUALTAT (4° Edició) 
Camina per la igualtat durant el mes de 
març i puja la teva fotografia amb el 
hastag #caminemperlaigualtat.  
Recorda mantenir les mesures de 
seguretat 
Promouen: Serveis d’Igualtat dels 
Ajuntaments de Castell-Platja d’Aro, 
Santa Cristina d’Aro i Sant Feliu de 
Guíxols. 

Cada dimarts 

ESPAI NADÓ (famílies des del 3r 
trimestre embaràs fins a l’any de vida 
del nadó) amb Anabel Rico  
Sessions online + 1 sortida mensual  
Hora: 16.00 a 17.30 h  
ESPAI FAMILIAR (famílies amb infants 
d’entre 1 i 2 anys) amb Anabel Rico  
Sessions online (2 al mes) + 1 sessió 
d’assessorament individualitzat  
Hora: 17.30 a 19.00 h  
+info i inscripcions: 
igualtat@santacristina.cat 

Cada dissabte 

MERCAT SETMANAL 
Lloc: Plaça del Mercat  
Hora: De 8.00 a 14.00 h 

Tot el mes 

EXPOSICIÓ D’IL·LUSTRACIONS DE 
CONTES I JOCS de Txell Arana  
Lloc: Entrada de la biblioteca  
VISITES GUIADES Al gran museu de la 
màgia, col·lecció Xevi - Visites 
concertades.  
Reserva prèvia: 667 29 25 00 

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 
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l’gdA 
Aquest Març 
destaquem... 

Igualtat 
CAMPANYA A SANTA 
CRISTINA D’ARO, LES 
COSES PEL SEU NOM 
 
Tot i les restriccions i la situació de pandèmia 
actual, des del Punt d’Igualtat de Santa Cristina 
d’Aro no volem deixar perdre l’oportunitat que 
ens dona la data del 8 de març, en la qual es 
commemora el Dia Internacional de les Dones, 
per anar recordant que la igualtat entre dones i 
homes no està assolida i que en aquest aspecte 
encara ens queda molt camí per recórrer.  
 
Enguany la campanya principal es titula “A 
Santa Cristina d’Aro, les coses pel seu nom” i 
pretén sensibilitzar la ciutadania de com el 
llenguatge crea i reprodueix desigualtats i a la 
vegada, facilitar eines i recursos per poder fer 
un ús no sexista del llenguatge.  
 
Aquesta campanya que impulsa el Punt 
d’Igualtat, ha estat possible gràcies a la 
col.laboració de 2 dones del municipi, Kerstin 
Peter com a fotògrafa i la jove Marina Avinyó 
com a dissenyadora de tota la campanya. 
També hem comptat amb el suport tècnic 

d’Anna Scharf Peter i Maria José Aranda 
Moreno.  
 
I a la vegada, 10 dones i 2 homes del municipi, 
de diferents edats, contextos i perfils 
professionals que han cedit la seva imatge i el 
seu testimoni per donar suport a la campanya. 
 
Cal dir que l’associació de Famílies de l’Escola 
Pedralta i l’Associació de Dones Ermessenda 
també s’han unit a la campanya, difonent-la 
entre les seves persones associades i 
participant en algunes de les activitats 
vinculades a la mateixa. 
 
I TU? CONTINUARÀS REPRODUINT LES 
DESIGUALTATS? 

XERRADES DIA 
INTERNACIONAL DE 
LES DONES A SANTA 
CRISTINA D’ARO 
 
La igualtat d’oportunitats entre dones i homes 
no s’aconseguirà treballant només amb les 
dones.  
 
Cal cercar nous enfocs, noves metodologies i 
noves visions del que hauria de ser el treball 
per la igualtat.  
 
És per això que enguany des del Punt 
d’Igualtat, amb motiu del Dia Internacional de 
les Dones, hem organitzat activitats de tot 
tipus, obertes a dones i homes i amb 
temàtiques que incideixen en la recerca de 
nous models de feminitat i la masculinitat. 
 
En concret, la xerrada del dilluns 8 de març es 
titula “Apoderament femení. Com gestionar la 
càrrega mental femenina” i la 
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del dimarts 9 de març “Noves masculinitats: els 
homes també som part de la solució”.  
 
I és que des del Punt d’Igualtat s’intenta 
treballar per fer possible la igualtat 
d’oportunitats entre homes i dones i per tant, 
no només es desenvolupen accions dirigides 
específicament a les dones si no també, espais 
de reflexió sobre el rol que tenen i podrien 
tenir els homes envers la igualtat. 
 
I tu? Hi participes? 

Cultura 
PRIMAVERA A L’ESPAI  
Dies 26 i 28 de març 
 
El tret de sortida de l’edició d’enguany de la 
Primavera a l’Espai serà el proper divendres 26 
de març, amb un recital de poesia a càrrec de 
Joan Massotkleiner i l’arpa d’Anna Godoy. 
 
Aquest captivador contrast artístic i 
interpretatiu a través de la veu inconfusible i 
plena de matisos de Joan Massotkleiner i la 
sensible, emotiva i transparent arpa d'Anna 
Godoy posarà veu i música a la poesia de dones 
i homes que han esdevingut persones 
clàssiques catalanes contemporànies.  
 
Aquesta funció s’emmarca dins dels actes de 
celebració del Dia Mundial de la Poesia que se 
celebra el dia 21 de març. 
 
Preu: 5 € 
Lloc: Espai Ridaura 
Hora: 20.00 h  
 
Dos dies després, el 28 de març, teatre del bo 
de la mà de les actrius Mercè Comes i Rosa 
Andreu, que interpretaran l’obra Vida de 

peix...sense espines!  Converses surrealistes de 
la vida de la Marcia i la Llúcia, en una sala 
d’espera d’una consulta qualsevol.  
 
Preu: 10 € 
Lloc: Espai Ridaura 
Hora: 18.00 h 
 

I... properament  
 

A l’Espai Ridaura 
Divendres 26 de març 

recital de poesia a càrrec de Joan 
Massotkleiner (Veu) I Anna Godoy (Arpa) – 

Preu: 5€ 
--- 

Diumenge 28 de març – 18.00 h 
Teatre: Vida de peix... sense espines 

--- 
Dissabte 3 d’abril – 20.00 h 

Una nit amb el mag Lari  – Preu: 10€ 
--- 

Dissabte 17 d’abril – 19.00 h 
Revetlla de Sant Jordi – Lectura dramatitzada 

de Cartes de les heroïnes d’Ovidi 
--- 

Divendres 14 de maig  - 20.00 h 
L’Espai Ridaura fa 10 anys! 

--- 
Dissabte 15 de maig – 20.00 h 

Teatre Un tal Shakespeare, amb Marcel Tomàs 
de Cascai Teatre – Preu: 10€ 

--- 
Diumenge 20 de juny – 20.00 h 

Liceu a la fresca: La Boheme 
--- 

Als jardins de la Casa Màgica 
Divendres 21 de maig – 19.00 h 

Presentació del llibre ‘Sant Feliu de Guíxols 
anys 60. Una festa permanent’ amb l’autor, 

Jaume Garcia, i l’il·lusionista Xevi 
 
Tota la informació  i venda d’entrades a 
https://espairidaura.santacristina.cat/  
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