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Divendres 13

Diumenge 1
VISITA GUIADA – Un matí d’il·lusió
Lloc: Gran Museu de la Màgia –
Col·lecció Xevi – 10.30 h. Màx. 15
persones - Inscripció:
https://forms.gle/8mtY4pMEyrCtYSAT6

Dimecres 4
DESCOBERTA DEL PATRIMONI –
Gimcana familiar Trepitja el passat! el
poble de Santa Cristina. Activitat
familiar apta a partir dels 6 anys.
Inscripció:
https://forms.gle/9YuB59S8LYe8rkes9
Lloc: Església Santa Cristina d’Aro – 19 h

Divendres 6
CONCERTS D’ARO – Europa Galante &
Fabio Biondi
Lloc: Espai Ridaura - Hora: 21 h
https://entradas.codetickets.com/entra
das/id/11370/espairidaura/online

Dissabte 7
RUTA DE SENDERISME – Nocturna al
castell de Solius
Sortida: Aparcament Mas Pla de Solius
– 20 h
Activitat familiar apta a partir de 7 anys
Obligatori l’ús de llum frontal.
Inscripció obligatòria:
https://forms.gle/uEqg3yUS86W9AiPCA

Del 9 d’agost al 15 d’octubre
SERVEI D'AJUDA I ASSESSORAMENT
per a sol·licitud de beques Cal
demanar cita prèvia a l’Àrea de
Joventut: 606 46 95 84 /
joventut@santacristina.cat
+ info: joventut.santacristina.cat

Dimecres 11
RUTA DE SENDERISME – Iniciació a la
marxa nòrdica
Trobada: Pavelló d’esports – 9 h
Activitat familiar apta a partir de 7 anys
Cal portar bastons
Inscripció obligatòria:
https://forms.gle/V8vDzC13MbJU5QLw7

VISITA GUIADA – Una tarda d’il·lusió
Lloc: Gran Museu de la Màgia –
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Col·lecció Xevi – 18 h. Màx. 15 persones
- Inscripció obligatòria:
https://forms.gle/EtfMNHVHaAFnRQE
M7
CONCERTS D’ARO – Àngel Òdena i
Miquel Ortega
Lloc: Espai Ridaura - Hora: 21 h
https://entradas.codetickets.com/entra
das/id/11371/espairidaura/online
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DESCOBERTA DEL PATRIMONI - Nits
amb Mercè Rodoreda - Vetllada
literària al jardí, amb lectures i
comentaris de fragments de novel·les
de Rodoreda amb el violoncel·lista
Domènech Surroca.
Lloc de trobada: Mirador de les
Mirandes – 19 h
Inscripció obligatòria:
https://forms.gle/YsMFZZGGdPk8vnzs5

Dissabte 14
CONCERTS D’ARO – 22ª Nit d’Il·lusió
Lloc: Espai Ridaura - Hora: 19 i 22 h
https://entradas.codetickets.com/entra
das/id/11372/espairidaura/online

Diumenge 15
FESTA MAJOR DE BELL LLOC
Lloc: Església de Bell lloc
A les 12.15h: Missa solemne
A la sortida: 1/ audició de sardanes a
càrrec de la cobla La Principal de Cassà

Dijous 19
DESCOBERTA DEL PATRIMONI – Santa
Maria de Bell lloc, de termes romanes
a capella
Trobada: Església de Santa Maria de
Bell lloc – 18 h
Activitat familiar apta a partir de 6 anys
Inscripció obligatòria:
https://forms.gle/XhEbAZHeYJ6Gs8PAA
CONCERTS D’ARO – Carles & Sofia
Lloc: Espai Ridaura - Hora: 21 h
https://entradas.codetickets.com/entra
das/id/11373/espairidaura/online

Dissabte 21
RUTA DE SENDERISME – Les fonts de
Salenys
Sortida: Aparcament antiga estació de
Bell lloc – 9 h
Activitat familiar apta a partir de 7 anys
Obligatori l’ús de llum frontal.
Inscripció obligatòria:
https://forms.gle/jdoydntEXUgqNmkRA

Diumenge 22
DESCOBERTA DEL PATRIMONI – Viatge
als pobles màgics de Mercè Rodoreda

Ajuntament de
Santa Cristina d’Aro

Experiència teatral inspirada en l’obra
de Mercè Rodoreda – Activitat familiar.
Trobada: Bust de Mercè Rodoreda ·
Romanyà de la Selva – 18 h - Visita
teatralitzada – Inscripció :
https://forms.gle/7xgH5kp7zCYnHoMH8

Fins al 24 d’agost
EXPOSICIÓ ESCULTURES RAMON PONS
Lloc: Sala d’exposicions de “la Caixa”
Horaris de visita: Divendres i dissabtes
de 18 a 21 h Diumenges de 11 a 13 h

Del 27 d’agost al 12 de setembre
EXPOSICIÓ DE TAPISSOS de l’Associació
de Tapissos de Castell-Platja d’Aro i
S’Agaró
Lloc: Sala d’Exposicions de “La Caixa”
Horari de visites: Divendres i dissabtes
de 10 a 13 h i de 17 a 20 h. Diumenges
de 10 a 13 h

Dissabte 28
DESCOBERTA DEL PATRIMONI –
Artesans de la Prehistòria
Trobada: Aparcament de la Cova d’en
Daina (Romanyà de la Selva) – 18.00 h Visita teatralitzada – Activitat familiar
apta a partir dels 6 anys. Inscripció:
https://forms.gle/nM98RS5T3arYaeZn6
CONCERTS D’ARO – Santa Cristina
d’Aro amb la capital de la Sardana
2021
Lloc: Espai Ridaura - Hora: 21 h
https://entradas.codetickets.com/entra
das/id/11374/espairidaura/online

Dilluns 30
CERCLE DE DOL Grup
d’acompanyament i suport a persones
que han patit pèrdues i/o es troben en
processos de dol
Lloc: Punt d’Igualtat - Hora: 16.30 h
Cal reservar plaça al tel. 637 889 203 o
a igualtat@santacristina.cat

Dimarts 31
PLE MUNICIPAL
Lloc: Espai Ridaura Hora: 20.30h

Cada dissabte
MERCAT SETMANAL
Lloc: Pl. Mercat Hora: 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 cartells del concurs de
cartells de la Festa Major
Lloc: Espai Ridaura

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

l’gdA
l’agendA
Agost
2021

l’gdA

l’agendA
de Santa
Cristina
d’Aro

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
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La tabernera del Puerto Concerts d’Aro, Juliol 2021

sol·licituds del 08/08/2021 al
15/10/2021

l’gdA

Beques MATRC/EQUITAT per a estudiants que
cursen estudis universitaris oficials de grau o
de màster universitari
Convoca Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris
i de Recerca (AGAUR)
Termini de presentació de les sol·licituds obert
fins el 14/10/2021

Aquest Agost
destaquem...

Per a poder gaudir d’aquest servei, cal
demanar cita prèvia a l’Àrea de Joventut: 606
46 95 84 / joventut@santacristina.cat
+ info: joventut.santacristina.cat

Joventut
Des del 9 d’agost

Festes Populars

SERVEI D'AJUDA I
ASSESSORAMENT PER A
SOL·LICITUD DE BEQUES

Diumenge 15
FESTA MAJOR BELL-LLOC

L'àrea de Joventut posa a la teva disposició, a
partir del dia 9 d’agost i fins al 15 d’octubre, el
Servei d'ajuda i assessorament per a la
sol·licitud de les següents beques:
Ensenyaments obligatoris i postobligatoris
Convoca Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes.
1. PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA (NOMÉS
ALUMNAT AMB NECESSITATS
ESPECÍFIQUES): Termini de presentació
de les sol·licituds del 08/08/2021 al
30/09/2021
2. FORMACIÓ PROFESSIONAL (CFGM /
CFGS) i BATXILLERAT: Termini de
presentació de les sol·licituds del
08/08/2021 al 01/10/2021
3. 3. ESTUDIS UNIVERSITARIS (Grau i
Màster): Termini de presentació de les
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La celebració de la Festa Major del veïnat de
Bell-lloc coincideix amb la festivitat de la Mare
de Déu d’Agost. La celebració de la festa ha
quedat afectada pel Covid-19, com la gran
majoria de les activitats que s’estan celebrant
al municipi i arreu.
La organització, però, ha previst celebrar el
tradicional ofici i la mitja audició de sardanes
per escoltar amb la cobla La Principal de Cassà
Consulteu més detalls de la celebració de
l’activitat a www.santacristina.cat.
Lloc: Església de Bell lloc
A les 12.15h: Missa
A la sortida ½ audició de sardanes amb la cobla
La Principal de Cassà
Si la situació sanitària ho permet, s’oferirà un
aperitiu per a tots els assistents.

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

+ info: jnadal@santacristina.cat

persones amb mascareta i distància de
seguretat.

Cultura

La temporada d’exposicions continuarà el 27
d’agost i fins al 12 de setembre amb l’exposició
de tapissos de l’Associació de tapís de CastellPlatja d’Aro i S’Agaró.

Fins al 24 d’agost
TEMPORADA
+ info: jnadal@santacristina.cat
D’EXPOSICIONS 2021: Fins al 28 d’agost
Moviments: Exposició CONCERTS D’ARO 2021
d’escultures de Ramon Aquest mes d’agost continua el cicle Concerts
d’Aro 2021.
Pons
La temporada d’exposicions que se celebra a la
Sala d’exposicions de “la Caixa” continua
aquest mes d’agost amb una de les exposicions
destacades d’aquest 2021.
L’escultor barceloní Ramon Pons exposarà
“Moviments” a la sala del 29 de juliol al 24
d’agost.
Moviments és un conjunt d’una vintena
d’escultures fetes amb argila refractària en la
que Pons investiga en el moviment i hi afegeix
detalls imaginatius o objectes reciclats trobats
al carrer.
Pons intenta personalitzar i donar caràcter a
figures amb rostres expressius i amb sentit de
l´humor, creant a vegades personatges onírics,
de temàtica social o amb un punt surrealista,
però sempre buscant un toc poètic i preguntes
a l´espectador.
L’exposició es podrà visitar els divendres i
dissabtes de 18 a 21h i diumenges de 11 a 13h.
Degut a la situació actual de COVID-19, l’accés
a la sala estarà restringit a un màxim de 10
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El dia 6 d’agost Fabio Biondi & Europa Galante
interpretaran peces de Boccherini.
Continuarem el dia 11 d’agost amb el concert
La poesia i el teatre en la música vocal a càrrec
d’Àngel Òdena, baríton, i Miquel Ortega,
piano.
El dissabte 14 d’agost tindrem doble sessió de
màgia ja que la 22a. Nit d’Il·lusió té doble
passi, a les 7 de la tarda i a les 10 del vespre.
Continuarem el dia 19 d’agost amb Divina
Òpera, un concert de piano, de fet un piano a
quatre mans, a càrrec Carles Lama i Sofia
Cabruja.
Per tancar el festival, el dia 28 d’agost, tindrà
lloc Santa Cristina amb la capital de la sardana
2021, amb Una festa empordanesa del 1900,
un espectacle de dansa a càrrec del Grup
Montgrí Dansa i la Cobla La Principal de Cassà,
sota la direcció d’Ivan Joanals i Ametller.
Les entrades estan a la venda a:
https://espairidaura.santacristina.cat/entrades
.html

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

