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Dissabte 5
DIA MUNDIAL DE LA NATURA. Coneix la
flora i la fauna de Romanyà. Sortida
guiada a peu amb Miguel Àngel Fuentes,
biòleg de Natura Montfred. Organitza:
Consorci Gavarres
Lloc: Entrada de Romanyà - De 10 a 13 h
Inscripcions:
https://www.gavarres.cat/agenda/26/pas
sejada-naturalista-a-romanya-santacristina-daro.html
Diumenge 6
RUTA DE SENDERISME: Riera de Sant
Baldiri Itinerari: Can Llaurador > Menhir
Can Llaurador > Sant Baldiri > Naixement
Riera Sant Baldiri > Riera Sant Baldiri >
Gorgs Riera Sant Baldiri > Can Llaurador
Trobada: Aparcament Can Llaurador – 9 h
Per adolescents i adults que els agradi
caminar. Inscripció obligatòria:
https://forms.gle/ctmLV37ZJKoQJ8JJ6
Del 7 al 10 de juny
AUDICIONS Escola Municipal de música
Lloc: Espai Ridaura - Hora: 18 h
Dilluns 7-Violí, Guitarra, Piano, Cant,
Combos
Dimarts 8 - Sensibilització, Piano, Violí i
Cant
Dijous 10 - Bateria i Cant
Del 7 al 13 de juny
INAUGURACIÓ DEL BLOG de l’Arxiu
municipal Setmana Internacional dels
Arxius
https://santacristina.cat/arees/arxiumunicipal/blog.html
Fins al 11 de juny
INSCRIPCIONS Fot-li que és de Santa!
Mostra de talent jove de Santa Cristina
d’Aro. Música/Dansa/Teatre/Circ/Màgia/
Monòleg/Poesia/Pintura/Fotografia
Per a col·lectius juvenils i joves a títol
personal de 12 a 31 anys. Inscripcions en
línia a https://joventut.santacristina.cat/
+ Info a joventut@santacristina.cat o al
606 46 95 84 (Whatsapp)
Divendres 11 de juny
LLETRES I VINS 20201 – Biblioteques D.O.
A les 19 h - Peça teatral transmedia
Dionís nu amb Pep Muñoz
A les 20 h Tast de vins amb D.O. Empordà
amb David Saavedra, (Celler Viníric de
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Calonge) Places limitades. Inscripcions:
biblioteca@santacristina.cat /t972057850
Dissabte 12
CAMPIONAT DE PETANCA
Lloc: Zona Esportiva - Hora: de 9 a 14h
Organitza: Amics de la petanca
Del 9 al 28 de juny
EXPOSICIÓ pintures JOAL(Josep
Albertí) Sala d’exposicions de “la Caixa”
Horari d’obertura: De dimarts a divendres
de 17 a 20h. Dissabtes: de 10 a 13h i de
17 a 20h. Aforament limitat a 10 persones
Diumenge 13 de juny
ACTIVITAT DE DESCOBERTA DEL
PATRIMONI – La guerra ha passat per
aquí. Experiència teatral inspirada en
Quanta, quanta guerra i Viatges i Flors.
Viu la visió de Mercè Rodoreda sobre el
conflicte, l'exili i la seva capacitat per
sobreviure enmig d'un món que es desfà.
Trobada: Bust Mercè Rodoreda a
Romanyà de la Selva – 12 h - Inscripció:
https://forms.gle/bydSEzCFsDypZUpt9
Divendres 18 de juny
CLOENDA D’ACTIVITATS DEL PUNT
D’IGUALTAT al pati de la Biblioteca
A les 18 h - Espectacle Infantil Riu, riu,
primavera riu a càrrec de Musifant. Dirigit
a infants de 0 a 2 anys. Prioritat
d’inscripció per famílies participants als
Espais Familiars del Punt d’Igualtat.
A les 19 h - Performance
“#Nomanorvalitat” del grup de Teatre
Social del Punt d’Igualtat dirigit per
Geòrgia Bonell. Entrada gratuïta.
Aforament limitat. Inscripció prèvia a
637889203 o igualtat@santacristina.cat
Dissabte 19
RUTA DE SENDERISME: Els gegants de
Romanyà nocturna Itinerari: Centre de
Romanyà de la Selva > Creu de Romanyà
> Menhir de la Murtra > Dolmen de la
Cova d'en Daina > Cista Ctra. Calonge >
Pedres Grosses > Font del Prat > Els
gegants del bosc "Suros"
Lloc de trobada: Aparcament de Romanyà
de la Selva – 20 h - Activitat familiar –
Llum frontal obligatori. Inscripcions:
https://forms.gle/swAPr7Z9AekHA9hA9
Diumenge 20 de juny
ACTIVITAT DE DESCOBERTA DEL
PATRIMONI–Tota una vida, Armanda al
jardí de tots els jardins. Activitat
teatralitzada inspirada en Mirall Trencat
al Jardí de tots els Jardins, on hi haurà
Armanda, la fidel minyona de Teresa
Goday, que revelarà els secrets d'un món
que és a punt de desaparèixer convertintnos en testimonis del seu comiat.
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Lloc de trobada: El Senyal Vell (Romanyà
de la Selva) - 12 h.
Inscripcions:
https://forms.gle/5BGpJuH8UUzrCMrT6
Dimecres 23 de juny
REVETLLA DE SANT JOAN
ATENCIÓ!: Horaris provisionals pendents
de les restriccions COVID-19.
Concert amb el grup La Band Gogh
Lloc: Plaça de l’1 d’octubre de 2017 - 20 h
Reserves gratuïtes a partir del 10 de juny:
https://entradas.codetickets.com/entrad
as/id/10681/santacristina/online
Arribada de la flama del Canigó i encesa
de la foguera de Sant Joan
Lloc: Zona Teulera - Hora: 22.30 h
Dissabte 26 de juny
ACTIVITAT DE DESCOBERTA DEL
PATRIMONI – El Patrimoni de Solius El
patrimoni de Solius: Sancte Agnetis,
remences i sepulcres Passeig de 2km que
ens portarà a descobrir i resseguir història
i paisatge del territori de Solius. Visitarem
l'Església de Santa Agnès, les restes del
Castell de Solius i la Cova dels Moros.
Lloc de trobada: Aparcament de l’església
de Santa Agnès de Solius – 18 h
Inscripció obligatòria:
https://forms.gle/i4VHiTqZbJiE39kT6
MARNATON Travessia nedant a alta
mar. Sortida dels 6K de la cala Canyet. +
info: https://www.marnaton.com/santfeliu-de-guixols-6/?lang=ca
Dilluns 28
CERCLE DE DOL - Grup d’ajuda a superar
pèrdues, canvis de domicili i/o població,
trencaments, niu buit...etc.
Al Punt d’Igualtat - A les 18 h +info i
reserves: igualtat@santacristina.cat
Cada dissabte
MERCAT SETMANAL
Lloc: Plaça Mercat - Horari: De 8 a 14 h
Tot el mes
VISITES GUIADES Gran Museu de la
Màgia, col·lecció Xevi - Reserva prèvia:
667 292 500
EXPOSICIÓ DE GRAVATS de Jofre
Sebastian Icones hel·lèniques – A la
biblioteca
ACTIVITATS ASSOCIACIÓ ERMESSENDA
Dilluns i dimecres IOGA HATHA – De 19 a
20 h – Pati de la biblioteca
Dilluns i dijous IOGA TERAPÈUTIC - De
9.30 a 10.30h hi de 10.45 a 11.45 h – Pati
biblioteca
Cada dimarts SORTIDA A CAMINAR.
Trobada: Oficina de turisme - 9.30 a 12 h
Dijous OFIMÀTICA cita prèvia, classes
individuals i segons les necessitats del o
de l'alumne, tutora Carme Condom.

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

Foguera de la Revetlla de Sant
Joan – Any 2019

https://entradas.codetickets.com/entradas/co
ncert-de-revetlla-de-santjoan/17147/santacristina/online.
A l’entrada del recinte s’obsequiarà als
assistents amb un tall de coca i una copa de
cava.
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A les 22.30h, l’arribada de la flama del Canigó
precedirà l’encesa de la tradicional foguera a la
zona de la Teulera.

Aquest Juny
destaquem...

Els sopars populars a la fresca, petards, coques,
cava, seran els ingredients un any més d’una de
les nits més curtes i festives de l’any.

Festes
Populars

Respecteu les mesures de seguretat i... gaudiu
de la festa!!
Recordeu les mesures de seguretat per a
gaudir de tota la nit de revetlla: Distància,
mans i mascareta.

Dimecres 23
REVETLLA DE SANT JOAN
La nit de Sant Joan, tota Catalunya celebra una
nit de revetlla popular i Santa Cristina d’Aro no
en queda al marge.
ATENCIÓ!: Els horaris anunciats son horaris
provisionals. Els horaris definitius resten
pendents de les possibles ampliacions de les
restriccions pel COVID-19. Consulteu la web
municipal.

Horaris provisionals:
Ball de revetlla
Lloc: Plaça de l’1 d’octubre de 2017 - 20.30h
Encesa foguera
Lloc: Zona Teulera – 22.30h

Joventut
Fins al 11 de juny

Aquest any, degut al COVID-19 la programació
ha variat, tant de contingut, com d’horaris.

INSCRIPCIONS FOT-LI QUE ÉS
DE SANTA!

La nit començarà més aviat, a les 20.30 h, amb
l’actuació del conjunt La Band Gogh en un
format de concert.

FOT-LI QUE ÉS DE SANTA! és la novetat de la
Festa Major 2021 per la gent jove de Santa
Cristina d'Aro.

Caldrà reservar entrades a partir del dia 10 de
juny a:

Una Mostra de talent per al descobriment i
exhibició de joves que actuen en els àmbits de
la MÚSICA / DANSA / TEATRE /
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Per més informació i/o descarregarvos l’gdA:
https://santacristina.cat/elmunicipi/activitats.html
Tel. 972 83 70 10

CIRC/ MÀGIA / MONÒLEG / POESIA /
PINTURA / FOTOGRAFIA
Quan i on?
Dijous 22 de juliol a la nit, després del Pregó
que inaugura la Festa Major a l’exterior de
l'Espai Ridaura.
Com apuntar-s’hi?
Els col·lectius juvenils i joves que hi vulguin
participar hauran de fer la inscripció a través
del Formulari d'Inscripció.

Cultura
A partir del 8 de juny
TEMPORADA D’EXPOSICIONS
2021
La sala d’exposicions de “la Caixa” inicia la
temporada d’exposicions 2021.
La temporada s’allargarà fins a finals del mes
de novembre i contempla un ampli ventall
d’exposicions de tot tipus que tot seguit us
desglossem:

Fins quan hi ha temps?
Les inscripcions es poden realitzar de forma
gratuïta del 24 de maig a l’11 de juny.
Qui hi pot participar?
Cal tenir entre 12 i 31 anys i estar empadronat
a Santa Cristina d’Aro. En el cas dels col·lectius
juvenils, l’organització accepta la participació
d’integrants que siguin d’altres municipis.
Juntament amb la inscripció cal explicar
breument l’actuació que es vol portar a terme i
el material que es pugui necessitar!

-

Com se seleccionen les propostes?
L'organització seleccionarà un màxim de 12
propostes d'entre totes les inscripcions. La
Zona Jove es posarà en contacte amb les
persones seleccionades abans del divendres 18
de juny per explicar la programació de l’acte i
tots els detalls de les actuacions!
I la “promo” dels participants?
Les actuacions s’enregistraran i tindran difusió
a través dels mitjans de comunicació de
l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro.
Tots els participants rebran un certificat
acreditatiu i un obsequi per la seva participació
a la mostra.
Mostra’ns el teu talent dalt d'un escenari!
Fot-li que és de Santa!
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Del 8 al 29 de juny: Exposició
d’aquarel·les de JOAL (Josep Albertí)
De l’1 al 25 de juliol: Exposició de
pintures de Joaquim Comes
Del 26 de juliol al 24 d’agost: Exposició
d’escultures de Ramon Pons
Del 27 d’agost al 12 de setembre:
Exposició de tapissos de l’Associació de
tapissos de Castell-Platja d’Aro
Del 15 de setembre al 3 d’octubre:
Exposició històrica: Carles Rahola, una
vida republicana
Del 6 d’octubre al 2 de novembre:
Exposició de dissenys minimalistes “El
Català il·lustrat”
Del 5 al 30 de novembre: Exposició
Metge Rural.

La primera de les exposicions és la de JOAL
(Josep Albertí), que es podrà visitar de dimarts
a divendres de 17 a 20h. Dissabtes: de 10 a 13h
i de 17 a 20h. Consulteu la resta d’horaris
d’obertura a la cartellera o a la web municipal.
+info: jnadal@santacristina.cat

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

