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EXPOSICIÓ: El català il·lustrat
Lloc: Sala d’Exposicions de “la
Caixa”
Horaris de visita:
- Públic en general: Dissabtes de 17
a 20h
- Centres escolars de dilluns a
divendres de 9 a 14h (Cal reserva
prèvia a jnadal@santacristina.cat)

https://forms.gle/ziJd2wCwz5tLWowM9

Dijous 7

Fins al 3 d’octubre

Divendres 1
Inici TALLER TEATRE SOCIAL
Lloc: Punt d’Igualtat
Hora: de 19 a 21h
+ info i inscripcions: Punt d’Igualtat

Dissabte 2
HORA DEL CONTE: La granja
menuda a càrrec de Companyia
Patawa
Lloc: Pati de la biblioteca
Hora: 11.30 h
Reserves: 972057850 / 690652478 /
biblioteca@santacristina.cat
INICI CLASSES DE PIANO AMB
MÈTODE SUZUKI
A càrrec de Núria Cullell
Per a infants a partir de 4 anys
+ info:
escolademusica@santacristina.cat
DESCOBERTA DEL PATRIMONI
Trepitja el passat! el poble de
Santa Cristina.
Coneix l'origen i l'evolució del
nostre poble. Gimcana per a infants
a partir de 6 anys
Trobada: Davant la Casa Màgica
Hora: 11 h
Inscripcions:
https://forms.gle/Yucz71MV3hP62BAT9

Diumenge 3
TRIATLÓ COSTA BRAVA
Lloc: Ctra. GIV 6612
Horari: De 8 a 14 h
RUTA DE SENDERISME: Poblat
Ibèric
Per a persones que els agradi
caminar
Trobada: Can Llaurador - Hora: 9 h
Inscripcions:
https://forms.gle/Lr5XrDedhkK4xWXv7

VISITA GUIADA – UN MATÍ
D’IL·LUSIÓ
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Viu l'experiència de la màgia dins
del museu d’il·lusionisme més gran
del món. Activitat familiar a càrrec
de l’il·lusionista Xevi
Lloc: Gran Museu de la Màgia –
Col·lecció Xevi
Hora: 10.30 h
Per a grups de màxim 15 persones
Inscripcions:

EXPOSICIÓ: Carles Rahola. Una
vida republicana
Lloc: Sala d’exposicions “la Caixa”
Horaris:
- Públic en general: Dissabtes de 18
a 21 h
- Centres docents: De dilluns a
divendres de 9 a 14h (Cal reserva
prèvia a jnadal@santacristina.cat)

Dilluns 4
Inici ESPAI NEIX per a famílies des
de l’embaràs fins a l’any de vida del
nadó
Hora: De 16 a 17.30h
+ info: Punt d’Igualtat
CERCLE FEMINISTA del Punt
d’Igualtat
Grup dones, trans i persones no
binàries
Hora: De 18 a 19.30h

Dimarts 5
Inici TALLER DE MEMÒRIA del Punt
d’Igualtat.
Hora: De 9.30 a 10.30h
+ info: Punt d’Igualtat

Dimecres 6
Inici de l’ESPAI CREIX i ESPAI
DESCOBREIX del Punt d’Igualtat
Per a famílies amb infants d’1 a 3
anys
Hora: De 16 a 17.30 h i de 17.30 a
19 h
+ info: Punt d’Igualtat

Dies 6 i 20
ESPAI de Creixement personal a
càrrec del Mentor Psicòleg de
benestar personal
Lloc: Punt d’Igualtat
Hora: de 17 a 18.30h
Trobades quinzenals
Organitza: Associació Ermessenda
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SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL LGTBI
del Punt d’Igualtat
Consultes de 9 a 13h (cita prèvia)

Dissabte 9
JORNADES EUROPEES DE
PATRIMONI
Terra i tributs: Romanyà medieval
Posa’t a la pell dels remences
d'aquestes terres. Cal mantenir la
família i el mas pagant als seus
senyors feudals, laics i eclesiàstics.
Activitat per a infants a partir de 6
anys
Lloc de trobada: Església de Sant
Martí de Romanyà
Hora: 11 h - Durada: 1.30 h
Inscripció:
https://forms.gle/9XRoEoDptz9tmk8j7

No perdem la il·lusió – Jornada de
Portes obertes Museu de la màgia –
col·lecció Xevi
Hora: 18 h
Màxim 20 persones. Cal reserva
prèvia: Tel. 607 23 79 11
INTERMON OXFAM TRAILWALKER
Pas per Santa Cristina d’Aro: De les
11 a les 21 h a la Via Verda

Diumenge 10
JORNADES EUROPEES DE
PATRIMONI - El lloc natural de
Mercè Rodoreda.
Explora la infantesa de l'escriptora a
través de la seva relació amb l’avi,
Pere Gurguí.
Lloc de trobada: Jardins de la finca
El Senyal Vell · Romanyà de la Selva
Hora: 12 h - Durada: 1 hora
Inscripció:
https://forms.gle/SmS33eKGEWDVLdTcA

Dimarts 12
RUTA DE SENDERISME: Carcaixells i
Montclar
Ruta exigent: Per persones que
caminen amb regularitat.

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

Lloc de trobada: Can Llaurador
Hora: 9h
Màxim 10 persones - Inscripció:
https://forms.gle/FzMqtRyza3NSudpj8

Dijous 14
Inici TALLER Aprèn a gestionar les
teves emocions
Lloc: Punt d’Igualtat
Hora: De 10.30 a 12.30 h
+ info: Punt d’Igualtat
TROBADES moviment 3R
Lloc: Punt d’Igualtat
Hora: 19h
Organitza: Associació Ermessenda

Divendres 15
INAUGURACIÓ ESPAI DE DOL
PERINATAL amb motiu del Dia del
Dol perinatal i gestacional
Lloc: Cementiri municipal
Hora: 12 h
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ
Vencedors i vençuts PRESENTACIÓ
LLIBRET La repressió franquista a
Santa Cristina d’Aro (1939-1944)
HOMENATGE als familiars dels
represaliats
Lloc: Espai Ridaura - Hora: 19 h

Fins al 15 d’octubre
PERIODE D'INSCRIPCIÓ
EXTRAORDINARI als cursos
d'anglès amb places vacants
Nivells inicial A1 i A2, nivell intermig
(2 grups) i nivell avançat B1 i B2
Tots els dilluns a partir de les 17 h
+ info: joventut@santacristina.cat

Dissabte 16
EXCURSIÓ al llac de Banyoles i
visita al bosc de Can Ginebreda
Sortida: Plaça Catalunya
Hora: 8 h
Preu 40€ o 35€ sòcies i socis
(Inclou autocar dinar i guia)
Organitza: Associació Ermessenda
ANELLAMENT D’OCELLS
Sessió d’anellament científic
d’ocells silvestres
Lloc: Zona esportiva municipal
Hora: A les 10 h
Inscripcions:
mediambient@santacristina.cat
VISITA GUIADA pels llocs de
memòria de la repressió franquista
Trobada: Plaça de l’Ajuntament
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A les 11 h: Visita al nucli de Santa
Cristina i Romanyà (Desplaçament
en vehicles particulars)
A les 12.30 h: 1/2 audició de
sardanes a càrrec de la cobla La
Principal de la Bisbal

Diumenge 17
COPA CATALANA DE FITNESS
Lloc: Pavelló Municipal
Hora: De 9 a 14 h
TEATRE Memòria de les Oblidades
amb Rosa Andreu. Dirigida per Joan
Pascual.
Lloc: Espai Ridaura
Hora: 18 h Preu: 5€

Dilluns 18
CERCLE FEMINISTA del Punt
d’Igualtat Grup homes Cis
Hora: De 18 a 19.30 h

Dissabte 23
VIII RAL.LI PLATJA D’ ARO
HISTÒRIC

MERCAT SETMANAL
Lloc: Pl. Mercat Horari: De 8 a 14 h

Tot el mes
VISITES GUIADES Museu de la
màgia – col·lecció Xevi
Lloc: La Casa Màgica
Places limitades
Cal reserva prèvia: Tel. 607 23 79
11– 667.29.25.00
contacte@granmuseudelamagia.com

Amb trànsit obert. Circulació per
diferents vies del municipi
Horari de 10 a 23 h

Diumenge 24
RUTA DE SENDERISME: Caçadors
de bolets
Trobada: Aparcament de Santa
Maria de Solius - Hora: 9 h
Activitat familiar
Inscripció:
https://forms.gle/6gpkygUorxGWf54n6

Dilluns 25
CERCLE DE DOL – Suport en pèrdues
i processos de dol
Lloc: Punt d’Igualtat
Hora: 18 h

Dimarts 26
PLE MUNICIPAL – Sessió Ordinària
Lloc: Espai Ridaura
Hora: 20.30 h

Ajuntament de
Santa Cristina d’Aro

DESCOBERTA DEL PATRIMONI: La
mort al neolític. Fem d’antropòlegs
i antropòlogues
La Cova d'en Daina, un espai
funerari de la prehistòria. Posa’t a la
pell d'un antropòleg/a i estudia les
restes de l'enterrament de la
cambra funerària. Activitat familiar
per a infants a partir de 6 anys.
Lloc de trobada: Aparcament de la
Cova d’en Daina
Hora: 11 h
Inscripció:

Cada dissabte

XERRADA Polítiques
Mediambientals de Santa Cristina
d’Aro, projectes i actuacions a
càrrec de David Segarra
Lloc: Espai Ridaura - Hora: 19 h
Organitza: Associació Ermessenda

CLUB DE LECTURA PER ADULTS:
Matèria grisa de Teresa Solana.
Amb la presència de l’autora

Diumenge 31

https://forms.gle/enM7zxR1drMX7V1j6

Divendres 22

Divendres 29

Lloc: Biblioteca Hora: 19 h
Reserva a: 972057850 / 690652478/
biblioteca@santacristina.cat

VISITES GUIADES ALS DIORAMES
DE SOLIUS
Lloc: Monestir de Solius
Horari: De 11 a 12.30 h i de 15 a
17.30 h
Activitats Associació Ermessenda
Tots els dilluns i dijous
IOGA TERAPÈUTIC
Lloc: Rectoria
Hora: De 9.30 a 10.30 h
Tots els dilluns i dimecres
IOGA Hatha
Lloc: Rectoria
Hora: De 19.00 a 20.00 h
Tots els dimarts
CAMINADES suaus i de senderisme
Sortida: Oficina de Turisme
Hora: 9.30 h
Tots els dijous
TUTORIAL DE MITJA I GANXET
Lloc: Punt d’Igualtat
Hora: De 16.30 a 18 h
+ Info: 667.980.085 /
associacioermessenda@gmail.com

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

Cultura i
Patrimoni

Aquest Octubre
destaquem...
Cultura

Dies 9 i 10 d’octubre
LES JORNADES EUROPEES DE
PATRIMONI CELEBREN 30 ANYS
DE DESCOBERTES

Del 6 d’octubre al 2 de
novembre
EXPOSICIÓ: EL CATALÀ
IL·LUSTRAT
L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro conclou la
temporada d’exposicions 2021 amb l’exposició “El
Català Il·lustrat”, un projecte de la dissenyadora
Marta Montenegro en que es representen frases
fetes de la llengua catalana amb dissenys
minimalistes, un exercici que vol reivindicar l’ús de la
llengua popular i tradicional a través del disseny.
Els refranys, dites, expressions i frases fetes
tradicionals catalanes sembla que estiguin
exclusivament vinculades a un perfil de persona de
poble i d’edat avançada, però si ens hi parem a
pensar, són mots i versos que donen un toc de gràcia
al llenguatge, ja sigui escrit o oral, i fan que el que
escoltem o llegim agafi un caire molt més amè i
singular... Fins i tot de vegades, gràcies a un refrany o
frase feta, arribem a interpretar o a expressar una
idea que descrita amb paraules “normals” no hagués
estat definida tan encertadament.
El Català Il·lustrat té el repte d’impulsar frases fetes
populars per fer-les més atractives, conegudes i
intentar que puguem tornar-les a utilitzar amb més
naturalitat!
Es tracta d’una exposició interactiva, que pretén jugar
amb el visitant tot oferint-li la possibilitat de
participar en un concurs per a descobrir qui és el
Català més il·lustrat del nostre municipi.
Lloc: Sala d’Exposicions de “la Caixa”
Horaris de visita:
Públic en general: Dissabtes de 17 a 20h
Centres escolars (Amb cita prèvia): De dilluns a
divendres de 9 a 14h

l’gdA

Aquest any, la festa major del patrimoni cultural és
més especial que mai: se celebren 30 anys
d’organització de les Jornades Europees de Patrimoni
a Catalunya. El Consell d’Europa proposa celebrar les
Jornades Europees de Patrimoni sota el lema Un
patrimoni per a tothom. Amb aquest tema, l’edició
d’enguany de les Jornades convida a totes les
institucions, entitats i associacions que participen en
l’esdeveniment a programar activitats tenint més
presents que mai la varietat i diversitat de públics i
col·lectius, per tal que tothom, en igual de condicions
pugui gaudir de la festa major del patrimoni cultural.
I, un any més, Santa Cristina d’Aro s’hi afegeix amb
tres propostes: una activitat familiar al voltant de la
vida dels remences una altra, sobre Mercè Rodoreda
i el jardí i la darrera al Museu de la màgia.

TERRA I TRIBUTS: ROMANYÀ MEDIEVAL
El nucli de Romanyà i l’església de Sant Martí ens
portaran al passat feudal de la Catalunya Vella i els
participants es posaran a la pell dels remences
d’aquestes terres: caldrà mantenir la família i el mas
pagant tot allò que es requereixi als seus senyors
feudals, tant laics com eclesiàstics.
Hora: 11.00 h
Temps: 1.30 h
Lloc: Pl. Església de Romanyà de la Selva
Activitat per a Infants a partir de 6 anys

EL LLOC NATURAL DE MERCÈ RODOREDA

Més informació i reserves: jnadal@santacristina.cat
l’agendA
de Santa
Cristina
d’Aro

Un any més, Catalunya celebra les Jornades Europees
de Patrimoni, una iniciativa del Consell d’Europa i la
Comissió Europea que té lloc, ininterrompudament a
Catalunya, des del 1991. Estan considerades
l’activitat participativa més important d’Europa en
relació amb el patrimoni cultural.

El jardí és un personatge més a les obres de Mercè

Ajuntament de
Santa Cristina d’Aro

Per més informació i/o descarregarvos l’gdA:
https://santacristina.cat/elmunicipi/activitats.html
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Rodoreda; aquesta activitat ens permetrà d’explorar
la infantesa de l’escriptora a través de la seva relació
amb l’avi, Pere Gurguí. Descobrirem boscos i jardins
per trobar-hi la petita Rodoreda i els seus textos més
íntims.
Hora: 12.00 h
Temps: 1.00 h
Lloc: Jardí de la finca El Senyal Vell

NO PERDEM LA IL·LUSIÓ
Jornada de Portes obertes al Museu de la Màgia –
col·lecció Xevi. Visita guiada que finalitzarà amb la
explicació d’un truc de màgia.
Hora: 18 h
Lloc: Museu de la Màgia – Col·lecció Xevi
Màxim 20 persones. Cal reserva prèvia: Tel. 607 23 79
11

“Tota persona té dret a prendre part lliurement en la
vida cultural de la comunitat, a gaudir de les arts i a
participar en el progrés científic i en els beneficis que
d'ell resultin”. (Article 27 de la Declaració Universal
de Drets Humans).

Igualtat
Divendres 15
INAUGURACIÓ D’UN NOU
ESPAI DE SUPORT PER AL DOL
PERINATAL
El proper divendres, 15 d’octubre a les 12 hores al
cementiri de Santa Cristina d’Aro i coincidint amb el
Dia del dol perinatal i gestacional, s’inaugurarà un
nou espai dirigit a les famílies que han tingut una
pèrdua d’un ésser estimat en mort perinatal,
gestacional o neonatal. Aquest pretén ser un espai on
poder-se acomiadar del fill/a en el moment de la
pèrdua o bé, esdevenir un lloc on recordar-lo al llarg
del temps.
Aquesta és una de les diferents iniciatives que s’han
impulsat des del l’Àrea d’Igualtat a partir de la moció
que va aprovar el Ple el passat 27 d’abril del 2021 per
al reconeixement públic del dol perinatal, gestacional
i neonatal.
Des del Punt d’Igualtat de l’Ajuntament de Santa
Cristina d’Aro també s’ofereix un servei de suport
psicològic especialitzat per aquelles famílies que han
patit aquest tipus de pèrdua així com un espai grupal
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(cercle de dol) on poder compartir sentiments i
vivències relacionades amb un dol.
Durant l’acte, la regidora d’Igualtat, Imma Martí i
Fontané, presentarà l’acte i explicarà el procés que
s’ha seguit fins a la creació del nou espai.
Posteriorment es farà un acte simbòlic en record de
tots els nadons del municipi que han marxat abans
d’hora amb l’acompanyament del duet musical
Entredós.
Acte obert a tothom. Es prega confirmar assistència
prèviament al Punt d’Igualtat (637889203 o a
igualtat@santacristina.cat )

Arxiu Municipal
Dies 15, 16 i 17
JORNADES DE MEMÒRIA
Amb motiu del Dia Nacional de les Víctimes de la
Guerra Civil i el Franquisme, que se celebra cada 15
d’octubre, l’Arxiu Municipal ha organitzat un cap de
setmana de Memòria Històrica.
Divendres 15 d’octubre
Lloc: Espai Ridaura
Hora: 19h
• Inauguració de l’exposició produïda pel
Memorial Democràtic, Vencedors i vençuts.
• Presentació del vuitè llibret de la col·lecció de
Temes Cristinencs: La repressió franquista a
Santa Cristina d’Aro (1939-1944), amb textos
de Pilar Francès.
• Homenatge als familiars dels represaliats.
Dissabte 16 d’octubre
Lloc: pl. Catalunya (davant Ajuntament) / Romanyà
Hora: 10:30 – 12:30h
• Visita guiada pels llocs de memòria més
importants de la repressió franquista a la vila.
• Sardanes amb La Principal de la Bisbal (a
Romanyà, 12:30h). Interpretació de la
sardana “En Saleta i amics”.
Diumenge 17 d’octubre
Lloc: Espai Ridaura
Hora: 18h
Preu: 5€
• Representació de l’obra de teatre Memòria
de les oblidades de T. Martorell, interpretada
per Rosa Andreu i dirigida per J. Pascual.

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

