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Abril 2021
Fins a l’1 d’abril
CURS D'ATENCIÓ SANITÀRIA IMMEDIATA
NIVELL I (30 hores) a la Zona Jove - De
10 a 14.00 h i de 16 a 19:30 h
+ info a joventut@santacristina.cat
Dissabte 3
CAMPIONAT SOCIAL DE PETANCA - A la
Zona Esportiva Municipal – A les 8.00 h
Organitza: Amics de la Petanca
PRIMAVERA A L’ESPAI – Una nit amb el
Mag Lari A l’Espai Ridaura – A les 20.00 h
Preu: 10€ - +info i venda d’entrades:
https://espairidaura.santacristina.cat/
Dissabte 3 i 10
VISITA GUIADA: Un matí d’il·lusió al
Gran Museu de la Màgia - Col·lecció Xevi
Activitat familiar amb l'il·lusionista Xevi.
Més de 60 anys de trajectòria actuant per
tot el món captivant milers d'espectadors.
Viu l'experiència de la màgia al museu
d’il·lusionisme més gran del món.
Hora: 12.00 h Reserves-15 persones màx.:
-3/4 https://forms.gle/fdbH3KiF8jpTiPP76
-10/4
https://forms.gle/wqVnWYo7GiuJRJgPA

Dimarts 6
INICI ESPAIS FAMILIARS A LA FRESCA Al
Pati de la biblioteca
Espai Nadó: Famílies amb infants de 0 a 1
any
Hora: 16.00 a 17.30 h
Espai Familiar: Famílies amb infants
d’entre 1 i 2 anys Hora: 17.30 a 19.00 h
Inscripcions i + info a: 637 88 92 03 o a
igualtat@santacristina.cat - D’abril a juny
Dijous 8
ACTIVITAT VIRTUAL D’OFIMÀTICA
Cal inscripció prèvia a
associacioermessenda@gmail.com
INICI TALLER MEMÒRIA amb Anna
Agustí, psicòloga
Al Punt d’Igualtat - De 9.30 a 10.30 h
Places limitades. Amb totes les mesures
anti-covid. +info i inscripcions: 637 889
203 o a igualtat@santacristina.cat
Divendres 9
XERRADA: El paper de la dona al llarg del
temps, drets i oportunitats amb Liévana
Medina - Activitat virtual
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Hora: 19.00 h. Cal inscripció prèvia a
associacioermessenda@gmail.com
INICI TALLER de Teatre Social (3r trim.)
Amb Geòrgia Bonell
A la Sala d’exposicions de “la Caixa” - De
19 a 20.00 h o de 20 a 21.00 h
+info i inscripcions: Tel. 637 889 203 o
igualtat@santacristina.cat
Dissabte 10
XERRADA La mitologia grega:
De les heroides d’Ovidi a Dionís, déu del
vi, del teatre i les festes amb Mercè
Enrich, llicenciada en filologia clàssica.
Al Pati de la biblioteca – A les 12.00 h
Cal reserva prèvia a la Biblioteca. Tel. 972
05 78 50 – 690 65 24 78 /
biblioteca@santacristina.cat
JOCS ESPORTIUS I ESCOLARS DE
CATALUNYA Fase Territorial. Patinatge
Artístic individual i xou.
Al Pavelló d’Esports - De 7.00 a 21.00 h
Organitza: CP Cristinenc i Consell Esportiu
del Baix Empordà
Diumenge 11
PROVES DE PATINATGE ARTÍSTIC FECAPA
al Pavelló d’Esports - Organitza: CP
Cristinenc, Fed. Catalana de Patinatge
VISITA GUIADA: La mort va fugir pel cor
Endinsa’t en la visió de la vida, la mort i
l'espiritualitat de Mercè Rodoreda a
través de fragments de les seves obres,
des d'Aloma fins a la inacabada La mort i
la primavera, que inspira el títol
d'aquesta activitat. Inscripció prèvia a
https://forms.gle/M4TtVVsNwMrLf1mh8
Al Cementiri de Romanyà a les 12.00 h
Dissabte 17
REVETLLA DE SANT JORDI Lectura
dramatitzada de “Cartes de les heroïnes”
d’Ovidi i actuació musical a càrrec del
Duet Eclipse
A l’Espai Ridaura – A les 19.00 h
Cal reserva prèvia a la Biblioteca. Tel. 972
05 78 50 - 690 652 478 /
biblioteca@santacristina.cat
Diumenge 18
VISITA GUIADA: Artesans de la
prehistòria Descobreix la cultura
megalítica a la Cova d’en Daina. Les restes
arqueològiques i els aixovars que es
recuperen en espais com aquest,
t’endinsaran en dues activitats que es
portaven a terme a les societats de
moment: la ceràmica i la cistelleria. Cada
participant es farà un vas ceràmic i un
mini cistell amb fibres vegetals.
Activitat per a Infants a partir de 6 anys
Inscripció prèvia a
https://forms.gle/djgqS5LwfebZdAoe7
A la Cova d’en Daina – A les 11.00 h
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Dimarts 20
INICI TALLER Qui soc i com em
relaciono amb el mon? Amb Sònia
Méndez - Fins al 25 de maig. Al Punt
d’Igualtat - De 18.30 a 20h - Places
limitades. Sessions online grupals +
individualitzades
+info i inscripcions: 637 889 203 o a
igualtat@santacristina.cat
Dies 20 i 21
XERRADA: Tècniques de lectura i
comprensió lectora amb Isabel Pernal
A la Biblioteca – a les 19.00 h - Inscripció
prèvia a
associacioermessenda@gmail.com
Del 23 d’abril al 31 de maig
CAMPANYA Literatura als comerços i
aparadors: Aquest Sant Jordi, fes que el
teu comerç respiri cultura!
Divendres 23
FESTA INFANTIL DE SANT JORDI
Al Pati de la biblioteca - 17.30 h Actuació
grup “Els Trambòtics” - 18.30 h
Lliurament Premis del concurs infantil de
narració Mercè Rodoreda.
Cal reserva prèvia a la Biblioteca. Tel. 972
05 78 50 - 690 652 478 /
biblioteca@santacristina.cat
Dissabte 24
JORNADA DE PORTES OBERTES DE
L’ESCOLA BRESSOL - De 10 a 13h
Reserva prèvia de plaça al tel. 972 804
550 o escolabressol@santacristina.cat
Diumenge 25
GRAN FONDO LLORET COSTA BRAVA
Pas pel municipi de 12.00 a 15.00 h. Ctra.
GIV6212 i GIV6213 de St. Antoni de
Calonge a Sta.Cristina (Vall Repòs)
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...etc.
Al Punt d’Igualtat - A les 18.00 h +info i
reserves: igualtat@santacristina.cat
Cada dissabte
MERCAT SETMANAL a la Plaça del Mercat
De 8.00 a 14.00 h
Tot el mes
VISITES GUIADES Al Gran Museu de la
Màgia, col·lecció Xevi - Visites
concertades. Reserva prèvia: 667 292 500

La realització de les activitats
depèn de les condicions sanitàries
existents. 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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Per més informació i/o descarregarvos l’gdA:
https://santacristina.cat/elmunicipi/activitats.html
Tel. 972 83 70 10

Primavera a l’Espai 2021

Properes activitats:

l’gdA

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€
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

Aquest Abril
destaquem...

Tota la informació i venda d’entrades a
https://espairidaura.santacristina.cat/

CICLE PER CONÈIXER LA
MITOLOGIA I ELS
AUTORS CLÀSSICS
Dies 10 i 17 d’abril

Cultura
PRIMAVERA A L’ESPAI
Dies 3 i 17 d’abril
La Primavera a l’Espai continua aquest mes d’abril amb
dos espectacles més:
El primer el dissabte 3 d’abril. Una nit amb el Mag Lari:
Després de més de 25 anys fent funcions pertot arreu,
el Mag Lari s’adona que la seva vida és una gira
constant i, en el fons, 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.
Una nit amb el Mag Lari de sempre, amb la sorpresa,
amb l’humor de sempre i, sobretot, amb la il·lusió de
sempre... Una nit de festa per al Mag Lari... perquè la
passarà amb nosaltres!

Dissabte 10 d’abril. Al Pati de la biblioteca. Xerrada a
càrrec de Mercè Enrich, llicenciada en filologia clàssica.
De les heoroides d’Ovidi a Dionís, déu del vi, el teatre i la
festa.
Dissabte 17 d’abril. A l’Espai Ridaura. Lectura
dramatitzada de les cartes de les heroides d’Ovidi. A
càrrec de Susagana Navó i Carles Alcoy.
El mes de juny, finalitza el cicle amb l’acte “Dionís nu”.
Peça teatral transmèdia i tast de vins de la D.O Empordà

Lloc: Espai Ridaura
Hora: 20.00 h
Preu: Preu: 10€
I el dissabte 17 d’abril: Celebració de la
Revetlla de Sant Jordi. Espectacle amb lectura
dramatitzada de Les cartes de les heroïnes d’Ovidi i
l’actuació del duet Eclipse.
Més info: https://espairidaura.santacristina.cat/
Lloc: Espai Ridaura
Hora: 19.00 h
Activitat gratuïta – Cal reserva prèvia
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Aquesta primavera, la biblioteca municipal, juntament
amb la regidoria de cultura de l’Ajuntament i el Servei
de Biblioteques de la Generalitat, han programat una
sèrie d’activitats per acostar-nos a la mitologia i als
autors de l’època clàssica a través de xerrades, lectures
dramatitzades, teatre i tast de vins.
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Igualtat
ESPAIS FAMILIARS A LA
FRESCA
NOVETAT! A partir del mes d’abril els Espais Familiars
organitzats des del Punt d’Igualtat surten del “niu” i es
faran al magnífic pati de la biblioteca! Un lloc
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

meravellós on els infants i les persones adultes
referents podran jugar, interaccionar i passar una molt
bona estona a l’aire lliure.
Hi ha dos espais diferenciats:
• Espai nadó per a famílies des del darrer trimestre
d’embaràs fins a l’any de vida del nadó, que es fa
els dimarts de 16.00 a 17.30 h
• Espai Familiar per a famílies amb infants d’1 a 2
anys, que es fa els dimarts de 17.30 a 19.00 h
Les activitats que s’hi organitzen són molt diverses:
xerrades, jocs d’aigua, contacontes, tallers
d’experimentació, entre moltes altres.
És un servei conduït per l’Anabel Rico, professional
especialitzada amb l’atenció a la primera infància.
Més informació i inscripcions al Punt d’Igualtat:
igualtat@santacristina.cat o al 637 889 203

Educació
CAMPANYA LITERATURA
ALS COMERÇOS I
APARADORS
Del 23 d’abril al 31 de
maig
L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro forma part de la
Xarxa de Ciutats Educadores de les Comarques
Gironines. Com a part d’aquesta Xarxa, ha impulsat un
projecte per a portar la literatura i la cultura als
aparadors dels comerços i establiments del municipi, la
campanya Literatura als comerços i aparadors: Aquest
Sant Jordi, fes que el teu comerç respiri cultura!.
Aquesta campanya pretén omplir els comerços i
aparadors de poemes, de fragments de contes o frases
tretes de novel·les en llengua catalana.
La iniciativa està feta pensant en ajudar a promocionar
el comerç del poble, ja que pot generar un cert impacte
mediàtic.
Esperem que els aparadors plens de poemes circulin per
les xarxes socials, generin algun article als diaris... En
definitiva esperem donar a conèixer millor l’oferta dels
establiments cristinencs.
D’altra banda, també comptarem amb la participació
dels infants de l’escola Pedralta, que escriuran textos
breus, que hauran escollit els diferents cursos des de P5
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fins a 6è, als aparadors dels diferents departaments
municipals.
La campanya començarà el 23 d’abril, diada de Sant
Jordi i s’allargarà fins al dilluns 31 de maig.
Podeu consultar els comerços participants a
www.santacristina.cat.

Patrimoni
VISITES I ACTIVITATS DE
DESCOBERTA DE
PATRIMONI
Temporada 2021
Comença la temporada 2021 de les visites i activitats de
descoberta de Patrimoni amb una oferta renovada i
molt variada que inclou:
- Visites guiades a la Casa Màgica: Es faran els dies 6
de juny, 4 i 14 de juliol, 1 i 11 d’agost, 5 de
setembre, 3 d’octubre, 7 de novembre i 5 de
desembre.
- Activitats de descoberta del Patrimoni: S’ofereixen
les activitats de descoberta del patrimoni megalític i
històric Recerca entre dòlmens (27 de març),
Artesans de la prehistòria (18 d’abril i 28 d’agost),
Constructors de megapedres (9 de maig), El
patrimoni de Solius: Sancte Agnetis, remences i
sepulcres (26 de juny i 31 de juliol), Trepitja el
passat! El poble de Santa Cristina (10 de juliol, 4
d’agost i 2d’octubre), Santa Maria de Bell-lloc: De
termes romanes a capella (19 d’agost), Terra i
tributs: Romanyà medieval (12 de setembre), La
mort al neolític. Fem d’antropòlogues! (31
d’octubre) i les del patrimoni natural El Balcà a cop
de pedal (23 de maig).
- Activitats Teatralitzades Mercè Rodoreda: Fins a 6
activitats que recorden l’escriptora més important
en llengua catalana La Guerra ha passat per aquí
(13 de juny, 4 de juliol , 22d’agost i 19 de
setembre), L’amor? És un joc que a mi em decep (17
de juliol), Tota una vida, Armanda al Jardí de tots
els jardins (20 de juny), La mort va fugir pel cor (11
d’abril) El lloc natural de Mercè Rodoreda (10
d’octubre), Nits amb Mercè Rodoreda (13 d’agost).
Tota la informació a www.santacristina.cat.
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Per més informació i/o descarregarvos l’gdA:
https://santacristina.cat/elmunicipi/activitats.html
Tel. 972 83 70 10

