l’gdA

EXPOSICIÓ DE TAPISSOS de
l’Associació de tapís de Castell-Platja
d’Aro i S’Agaró
Lloc: Sala d’exposicions de “la Caixa”
Horari: Divendres i dissabtes de 10 a 13h i
de 17 a 20h – Diumenges de 10 a 13h

Diumenge 12

Setembre
2021
Divendres 3
AUTOCINE – Spider-man lejos de casa
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports
De 21 a 21.45 h: Entrada vehicles
De 22 a 00.10 h: Projecció pel·lícula
A partir de les 00.15 h: Sortida vehicles
Servei de bar: Begudes, crispetes fetes al
moment i llaminadures a preus populars!
Reserva gratuïta de plaça fins el 2 de
setembre a https://bit.ly/3k3VQ9i
+ Info a joventut@santacristina.cat o
enviant un whatsapp al 606 46 95 84

Diumenge 5
RUTA DE SENDERISME – Els gegants de
Romanyà - Sortida: Aparcament de
Romanyà de la Selva – 9 h - Activitat apta
a partir de 7 anys - Inscripció obligatòria:
https://forms.gle/6C2ppd6q3JbNmDWA7
VISITA GUIADA – Un matí d’il·lusió
Activitat familiar amb l'il·lusionista Xevi
Lloc: Gran Museu de la Màgia – Col·lecció
Xevi – 10.30 h – Màx. 15 persones Inscripció obligatòria:
https://forms.gle/64ginroTXG21YKjn8

Dimecres 8
DONACIÓ VOLUNTÀRIA DE SANG
Lloc: Pavelló d’esports
Hora: De 18 a 21 h - Reserva cita prèvia a
https://www.donarsang.gencat.cat/ca

Divendres 10
LITERATURA A LA FRESCA “Ofrena”
Lectura de poemes de Gisela Vicenç
acompanyada de la dansa de Montse
Canals i la música de Xavi Molina.
Cal reservar plaça a 972 05 78 50 / 690 65
24 78 / biblioteca@santacristina.cat
Lloc: Pati de la Biblioteca - Hora:19.30 h

FESTA MAJOR DE ROMANYÀ
Lloc: Església de Sant Martí de Romanyà
A les 10 h: Joc de Pistes: Terra i Tributs,
Romanyà Medieval. Inscripció:
https://forms.gle/9XRoEoDptz9tmk8j7
A les 11.30 h: Inauguració del monòlit
homenatge a Francesc Ferrer Gironès
A les 12.15 h: Solemne Ofici
A la sortida: Sardanes per escoltar amb la
cobla Els Rossinyolets

Fins al 13 de setembre
INSCRIPCIONS Escola Municipal de
Música Matrícules obertes per Violí,
Viola, Violoncel, Clarinet, Saxo, Guitarra
clàssica i moderna, Bateria, Baix, Cant
clàssic i modern, Combos de jazz i Música
de Cambra. + info:
escolademusica@santacristina.cat
Tel: 628198091 - Inici curs: 13 setembre

Dilluns 13
INICI INSCRIPCIONS Cursos i tallers
Punt Igualtat: Taller Aprèn a gestionar
les teves emocions; taller estimulació de
la memòria; taller mindfulness per la
salut; taller teatre social; curs de català
inicial; espais familiars:
- Espai neix (darrer trimestre embaràs
fins a l’any de vida del nadó)
- Espai creix (Infants 1 a 2 anys)
- Espai descobreix (Infants 2 a 3 anys)
+ info: Punt d’Igualtat

Del 15 de setembre al 3 d’octubre
EXPOSICIÓ Carles Rahola. Una vida
republicana a la Sala d’exposicions de “la
Caixa” Consulteu horaris d’obertura a
www.santacristina.cat

Divendres 17
CINEMA: Història d’Ermessenda de
Carcassona al Pati de la biblioteca – 21h
- Cal reserva de plaça (667.980.085)
Organitza: Associació Ermessenda

als pobles màgics de Mercè Rodoreda
Experiència teatral inspirada en Quanta,
quanta guerra i viatges i Flors.
Activitat familiar – Visita teatralitzada
Lloc de trobada: Bust de Mercè Rodoreda
· Plaça de la Rectoria – 12h – Inscripció a:
https://forms.gle/fSJXYA8HPYSt6CRB7

Dimarts 21
XERRADA: Un riu, una vall, amb Jaume
Ramot, President de Sterna - Inscripció
prèvia (667.980.085) - Espai Ridaura - 20h
Organitza: Associació Ermessenda

Dijous 23
PORTES OBERTES Curs Integral de
Teatre Lloc: Espai Ridaura - Hora: de 18 a
20 h - Inici curs: 7 octubre

Dies 24, 25 i 26 de setembre
CAMPIONAT DE CATALUNYA de
patinatge Categories juvenil-sènior
Lloc: Pavelló d’esports - Hora: De 9 a 20h
Organitza: Club Patí Cristinenc

Dissabte 25
PROVA CICLOTURISTA: Pirinexus 360
Pas 1er participant: 16:36 - Pas últim
participant: 21:37 - Organitza: Club
Esportiu Bike Catalunya

Diumenge 26
MARXA CICLOTURISTA: La Ciclobrava
Horari: De 9 a 11 h- Organitza: SEA OTTER
RUTA DE SENDERISME – ROSAMAR
Trobada: Aparcament del C/Marina
(Rosamar) – 9 h - Activitat per persones
que caminen amb regularitat - Inscripció:
https://forms.gle/xa1CsH3amMDmyrtc6

Dilluns 27
CERCLE DE DOL – Suport en pèrdues i
processos de dol - Lloc: Punt d’Igualtat
Hora: 16.30 h – Activitat gratuïta

Dimarts 28
PLE MUNICIPAL – Sessió Ordinària
Lloc: Espai Ridaura - Hora: 20.30 h
Cada dissabte
MERCAT SETMANAL
Lloc: Pl. Mercat – Horari: De 8 a 14 h

Tot el mes

Dissabte 11

Dissabte 18

DIADA DE CATALUNYA
Lloc: Plaça de l’1 d’octubre de 2017
A les 19.45 h- Actuació d’una
representació de la Coral Santa Cecília
A les 20 h- Parlament de les autoritats
Tot seguit – Cantada d’havaneres amb el
conjunt l’Empordanet
En acabar – Castell de focs artificials
Aforament limitat - Entrada gratuïta a
https://entradas.codetickets.com/entrad
as/santacristina

RUTA DE SENDERISME: Muntanya del
Mas Bou - Sortida: Pavelló Municipal–9 h
- Activitat apta a partir de 7 anys Inscripció obligatòria:
https://forms.gle/ZkCmbHY6TwqzNqKi9

VISITES GUIADES Museu de la màgia –
col·lecció Xevi - La Casa Màgica - Places
limitades - Reserva prèvia: Tel. 607 23 79
11– 667.29.25.00
contacte@granmuseudelamagia.com
VISITES GUIADES ALS DIORAMES DE
SOLIUS - Lloc: Monestir de Solius
Horari: De 11 a 12.30 h i de 15 a 17.30 h

Diumenge 19

Dilluns i dijous

PROVA CICLISTA: Clàssica de Santa
Cristina d’Aro Gran Premi Costa Brava
Mediterranean Foodstopconserge
Horari: de 7 a 13 h - Organitza Club
Ciclista Ataraxia
DESCOBERTA DEL PATRIMONI – Viatge

IOGA TERAPÈUTIC- De 9.30 a 10.30h (Pati
biblioteca) Organitza: Ass. Ermessenda

Fins al 12 de setembre

l’gdA

l’agendA
de Santa
Cristina
d’Aro

Ajuntament de
Santa Cristina d’Aro

Dilluns i dimecres
IOGA HATHA De 19 a 20 h(Pati biblioteca)
Organitza: Ass. Ermessenda

Per més informació i/o descarregarvos l’gdA:
https://santacristina.cat/elmunicipi/activitats.html
Tel. 972 83 70 10
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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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Concert d’havaneres Diada de
Catalunya 2020

Per a més informació:
joventut@santacristina.cat
O enviant un whatsapp al 606 46 95 84.

Aquest
Setembre
destaquem...

Festes Populars
Dissabte 11
DIADA NACIONAL DE
CATALUNYA

Joventut

Santa Cristina d’Aro commemora la Diada
Nacional de Catalunya el proper dissabte 11 de
setembre.

Divendres 3
AUTOCINE: SPIDER-MAN
LEJOS DE CASA
El proper 3 de setembre, l’àrea de Joventut
organitza una sessió d’autocine gratuïta i oberta
a tota la ciutadania.

Per continuar, el grup l’Empordanet ens oferirà
una cantada d’havaneres.

Es projectarà la pel·lícula Spider-man lejos de
casa (2019).
Per poder assistir-hi cal fer una reserva prèvia de
places a través de la web de l’àrea de Joventut o
bé al formulari https://bit.ly/3k3VQ9i.
L'autocine es farà a l’esplanada de l’antic camp
de futbol, darrera del Pavelló d’Esports, i tindrà
una capacitat màxima de 100 vehicles.
Hi haurà una pantalla LED de format 16:9 i un
sistema d'audio amb emissor FM, per tal que el
públic assistent pugui seguir les projeccions a
través de la ràdio dels seus vehicles.
Hi haurà servei de bar amb begudes, crispetes
fetes al moment i llaminadures a preus
populars.
Ja estan obertes les reserves a la sessió
d’autocine a joventut.santacristina.cat. No badis i
reserva la teva plaça!

l’gdA
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Els actes començaran a les 19.45h amb un petit
concert a càrrec d’una representació de la Coral
Santa Cecília sota la direcció de la Sra. Cristina
Gavilán, seguit a les 20 h, del tradicional
parlament de les autoritats.

Per acabar la celebració, un castell de focs
artificials posarà fi als actes de la Diada.
Degut al COVID-19, les mesures de seguretat
seran les mateixes que ara mateix s’estan exigint
per a fer activitats a l’aire lliure: ús de mascareta
de
seguretat,
separació
interpersonal,
desinfecció de mans i prohibició de fumar.
Caldrà fer reserva prèvia de les entrades a
https://entradas.codetickets.com/entradas/sant
acristina
Lloc: Plaça 1 d’octubre de 2017
Horaris:
19.45 h: Petit concert Coral Santa Cecília
20 h: Parlament de les autoritats
Tot seguit: Havaneres amb el grup l’Empordanet
En acabar: Castell de focs artificials
Per a més informació: 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

Diumenge 12

Igualtat

FESTA MAJOR DE
ROMANYÀ DE LA SELVA
El veïnat de Romanyà celebra la seva Festa Major
coincidint amb el segon diumenge de setembre
La jornada començarà a les 10 h amb la
celebració del joc de pistes Terra i tributs, per a
infants a partir de 6 anys.
Farem un viatge al passat feudal de la Catalunya
vella. Ens posarem a la pell dels remences
d’aquestes terres... Caldrà mantenir la família i el
mas pagant tot allò que requereixin els seus
senyors feudals, tant laics com eclesiàstics.
L’activitat té una durada prevista de 1.30h i cal
Reserva obligatòria a
https://forms.gle/9XRoEoDptz9tmk8j7
A les 11.30h s’inaugurarà un monòlit en
homenatge a l’historiador, polític i escriptor
Francesc Ferrer i Gironès.

En acabar, la cobla Rossinyolets ens oferirà un
concert de de sardanes per escoltar.
Degut a les mesures de prevenció pel COVID-19
vigents caldrà de mantenir la distància de
seguretat i portar la mascareta obligatòria en tot
moment.

Lloc: Església de Sant Martí de Romanyà
+ info: jnadal@santacristina.cat
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Des del Punt d’Igualtat s’impulsa una iniciativa
innovadora i pionera. Un cercle feminista en el
qual es pretén que hi participin homes, dones i
en definitiva, qualsevol persona motivada a
debatre i qüestionar-se què significa per cadascú
ser home o ser dona, com s’aprèn i quines
càrregues ens suposa a uns i altres definir-nos en
un o altre gènere, quines relacions establim
entre nosaltres i moltes coses més.
Vols un espai per compartir les teves
experiències entorn al gènere? Vols tenir eines
per qüestionar i transformar les desigualtats i les
violències de gènere? Vols construir relacions
personals, sexoafectives i comunitàries
igualitàries, lliures i saludables?
Un espai per compartir, debatre i qüestionar-se
tots aquests temes... i molts altres.

A les 12.15h se celebrarà un ofici solemne a
l’església de Sant Martí de Romanyà.

Us hi esperem!

NOVETAT!!! NOU CERCLE
FEMINISTA AL PUNT
D’IGUALTAT

El cercle s’estructurarà segons:
- Grup adreçat a dones, trans i persones no
binàries
- Grup adreçat a homes cis
Aquest espai estarà dinamitzat per l’entitat “Lo
relacional” i es realitzarà amb trobades
mensuals.
Els dilluns de 18 a 19.30h al Punt d’Igualtat. Tot i
que començarà a l’octubre les inscripcions
s’obren al setembre. És una activitat gratuïta
però les places son limitades.
Inscripcions i més informació a:
igualtat@santacristina.cat
Punt d’igualtat: 637 889 203

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

