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l’gdA 
Gener 2022 
Dissabte 1 
QUINA TRADICIONAL de la colla 
els Merlots  
Lloc: Pavelló d’Esports  
Hora: 17.30 h 

Diumenge 2 
CONCERT DE CAP D’ANY – A 
ritme de vals – Direcció d’Albert 
Desprius 
Lloc: Espai Ridaura 
Hora: 18 h 
Preu: 5€  
Informació i venda d’entrades: 
https://entradas.codetickets.co
m/entradas/concert-de-cap-d-
any--a-ritme-de-vals-
/23740/espairidaura/online  

Dia 4 de gener i batucada 
de reis (5 de gener) 
TALLER DE PERCUSSIÓ DE 
NADAL 
Lloc: Escola Pedralta (Gimnàs) 
Hora: De 10.30 a 12.30 h 

Dimarts 4  
LLIURAMENT DE JOGUINA 
SOLIDÀRIA de la Creu Roja  
Per a famílies que hagin realitzat 
la sol·licitud a Creu Roja de la 
Vall d’Aro 
Lloc:  Sala d’exposicions de “la 
Caixa” 
Hora: 12.00 h 

Dimecres 5 
ARRIBADA DELS 3 REIS DE 
L’ORIENT 
Lloc: Carrers del poble 
Horaris:  
18.30h - Sortida: Plaça Pedró  
20.00 h – arribada i recepció dels 
Reis a la plaça Mn. Baldiri Reixac 

Fins al 6 de gener 
VIU EL NADAL amb el comerç de 
Santa Cristina d’Aro 
Sorteig de 1.000€ i 500€ en 
compres en establiments de  
Santa Cristina d’Aro 
Dia 11 de gener de 2022 a les 
11.00 h en directe pel compte 
d’Instagram @santacristina_cat -  
+ info: 
www.santacristina.cat/viuelnada
l 

Dissabte 8 
CONCERT FAMILIAR Operamida 
De Diabolus in opera 
Lloc: Espai Ridaura 
Hora: 18 h 
Preu: 5€ 
Informació i venda d’entrades: 
https://entradas.codetickets.co
m/entradas/espectacle-operistic-
per-a-public-
familiar/23741/espairidaura/onli
ne  

Dilluns 10  
Inici període de presentació de 
les obres del 7È CONCURS DE 
MICRORELATS DE DONES 2022 
Data límit 24 de gener 
Més info a: PUNT D’IGUALTAT – 
637889203 – 
igualtat@santacristina.cat 
https://santacristina.cat/arees/p
unt-d-igualtat/activitats/427-
concursos.html 
Inici ESPAI NEIX (famílies des de 
l’embaràs fins a l’any de vida del 
nadó) 
De 16 a 17.30h  
Lloc: Punt d’Igualtat 
Inscripcions i més info al Punt 
d’Igualtat: 637 889 203 – 
igualtat@santacristina.cat 

Dimarts 11 de gener 
Inici TALLER DE MEMÒRIA 
De 9.15 a 10.15h  
Lloc: Punt d’Igualtat 

Inscripcions i més info al Punt 
d’Igualtat: 637 889 203 – 
igualtat@santacristina.cat  

Dimecres 12 
DONACIÓ VOLUNTÀRIA DE 
SANG  
Lloc: Sala d’exposicions de “la  
Caixa” 
Hora: de 18.00 a 21.00 h 
Inici ESPAI CREIX (famílies amb 
infants d’1 a 2 anys) 
De 17 a 18.30h  
Lloc: Punt d’Igualtat 
Inscripcions i més info al Punt 
d’Igualtat: 637 889 203 – 
igualtat@santacristina.cat  
Inici TALLER DE MINDFULNESS  
De 19.30 a 20.30h  
Lloc: Gimnàs de l’Escola Pedralta 
Inscripcions i més info al Punt 
d’Igualtat: 637 889 203 – 
igualtat@santacristina.cat  

Dijous 13  
Inici TALLER DE MEMÒRIA 
De 9.15 a 10.15h  
Lloc: Punt d’Igualtat 
Inscripcions i més info al Punt 
d’Igualtat: 637 889 203 – 
igualtat@santacristina.cat  

Divendres 14  
TAULA RODONA Parlem de 
diversitat?  Ponents Mar Llop, 
Manel Muñoz, José Yepés 
Lloc: Sala d’exposicions de “·la 
Caixa” 
Hora: 19h 
Organitza: Associació 
Ermessenda 
Inici TALLER DE TEATRE SOCIAL 
DEL PUNT D’IGUALTAT 
De 19 a 21h  
Lloc: Gimnàs de l’Escola Pedralta 
Inscripcions i més info al Punt 
d’Igualtat: 637 889 203 – 
igualtat@santacristina.cat  

Diumenge 16 
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE 
CROS 
Lloc: Zona Esportiva 
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Hora: De 9 a 14 h 
Organitza: Club Atlètic Santa 
Cristina 

Dilluns 17  
Inici inscripcions DE NOUS 
TALLERS del Punt d’Igualtat:  
TALLER DE GESTIÓ DE LES 
EMOCIONS els dimarts de febrer 
i març de 10.30 a 12h a càrrec de 
Mònica Sánchez 
TALLER DE GESTIÓPOSITIVA DE 
L’ESTRÉS els dimecres de febrer i 
març de 10 a 11.30h a càrrec de 
Nuri Pérez. 
Inscripcions i més info al Punt 
d’Igualtat: 637 889 203 – 
igualtat@santacristina.cat  

Divendres 21 
FESTA DE SANTA AGNÈS DE 
SOLIUS 
Missa cantada 
Lloc: Monestir de Solius 
Hora: 11 h  
L’HORA DEL CONTE Musicontes 
d’en Marcel 
Per a infants de2 a 6 anys 
Lloc: Sala infantil de la biblioteca 
Hora: 17.30 h 
Places limitades  
Reserves: 
biblioteca@santacristina.cat  

Diumenge 23 
MATINAL DE KARATE 
Lloc: Pavelló d’Esports 
Hora: De 11 a 13 h 
Organitza: Club Karate Cristinenc 

Dimarts 25 
SORTIDA CULTURAL a Barcelona  
Dones oblidades 
Visita guiada per el barri vell i 
tarda visita guiada per veure 
l'obra de la Magda Bolumar, una 
artista auto silenciada, per donar 
lloc el seu marit, també pintor i 
escultor 
Organitza: Associació 
Ermessenda  
+ info: 667.980.085 /  

associacioermessenda@gmail.co
m  

Divendres 28 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE Caimó 
de Toni Strubell 
Lloc: Sala d’exposicions de “la 
Caixa” 
Hora: 19 h 

Dissabte 29 
XERRADA: La màgia de 
l’alimentació conscient a càrrec 
de Clàudia Presas, nutricionista i 
formadora 
Lloc: Sala d’exposicions de “la 
Caixa” 
Hora: 19 h 

Dilluns 31 
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... 
Lloc: Punt d’Igualtat 
Hora: 18h 
+ info i reserva de plaça a 
igualtat@santacristina.cat 

Cada dissabte 
MERCAT SETMANAL 
Lloc: Plaça del Mercat  
Hora: De 8.00 a 14.00 h 

Tot el mes 
VISITES GUIADES Al gran museu 
de la màgia, col·lecció Xevi 
Lloc: La Casa Màgica  
Visites concertades  
Cal reserva prèvia al tel.: 667 29 
25 00 

ASSOCIACIÓ ERMESSENDA 

Dilluns i dijous  - Ioga terapèutic  
Lloc: Rectoria  
Hora: Grup A de 9.30 a 10.30 h i 
Grup B de 10.45 a 11.45 h 
Dilluns i dimecres - Ioga Hatha 
Lloc: Rectoria - De 19 a 20 h  
Dies 2 i 16 - Espai de creixement 
personal  
Lloc Punt d'igualtat  
Hora: De 17 a 18.30 h  

Els dijous - Moviment 3r medi 
ambient 
Lloc: Punt d'igualtat  
Hora: De 19 a 20 h   
Els dimarts  
Caminades suaus i de 
senderisme  
Sortida: Oficina de Turisme  
Hora: 9.30 h  
Llegim amb Ermessenda 
Lloc: Biblioteca  
Hora: De 19 a 20 h 
Dijous - Tutorial de mitja i 
ganxet  
Lloc: Punt d’Igualtat   
Hora: De 16.30 a 18 h  
+ Info: 667.980.085 / 
associacioermessenda@gmail.com 

 

Les activitats 
anunciades poden patir 
modificacions degut a la 

situació sanitària del 
COVID 19 

 
Consulteu la informació 

actualitzada a 
www.santacristina.cat i 

a les nostres xarxes 
socials 

___________________ 

L’Ajuntament de 
Santa Cristina 

d’Aro us desitja 
unes molt bones 
Festes i un millor 
any 2022 ple de 

Salut per a 
tothom!!
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l’gdA 
Aquest Gener 
destaquem... 

Cultura 
Diumenge 2 
CONCERT DE CAP D’ANY A ritme 
de Vals 
 

El Cor i l’Orquestra Simfònica Harmonia, sota la 
direcció d’Albert Deprius us proposen, una vegada 
més un concert de valsos, polques i cançons 
tradicionals… tal com mana la tradició! 
I per acabar un especial Nadales tradicionals 
catalanes arranjades per Salvador Brotons i, no hi 
pot faltar el conegudíssim vals Al bell Danubi blau, 
Johann Strauss. 
 

Preu: 5€ - Venda d’entrades: 
https://entradas.codetickets.com/entradas/conce
rt-de-cap-d-any--a-ritme-de-vals-
/23740/espairidaura/online  
Lloc: Espai Ridaura 
Hora: 18.00 h 

Dissabte 8  
CONCERT FAMILIAR OPERAMIDA 
 

Un espectacle operístic per a públic familiar on el 
públic va triant l’argument de la seva òpera, a 
mida. 
Operàmida és un espectacle d'òpera no tradicional, 
ja que cada representació es converteix en una 
experiència única i diferent. La raó la trobem en la 
concepció de la pròpia obra, que així com succeeix 
a altres gèneres com la literatura, se va creant "al 
gust" del públic. Mitjançant unes senzilles i 
democràtiques votacions, els espectadors van 
decidint com volen que siguin els protagonistes, 
què faran, com ho aconseguiran o com acabaran. 

Tot això no tan sols determinarà el 
desenvolupament de la trama, sinó també els 
números musicals que s'aniran interpretant. 
D'aquesta manera el públic es converteix en un 
agent actiu i necessària de l'obra. 
Acceptant la premissa de que una òpera és una 
història d'amor amb música, reunirem els 
personatges necessaris per tal que pugui sorgir 
aquest amor: una soprano, un baríton i un pianista. 
Els dos primers, a través del cant, posaran els 
sentiments i l'acció, mentre el tercer servirà la 
música a on aquests es desenvolupen. 
Una actriu, la "invempositora" (meitat inventora, 
meitat compositora), estarà en contacte 
permanent amb el públic, i serà l'encarregada 
d'anar modelant i creant, a mesura que avanci 
l'espectacle, l'argument d'aquesta funció així com 
d'uns personatges animats (els protagonistes) que 
aniran obeint les seves ordres, precisament 
aquelles que ha triat el públic, qui es sentirà 
llibretistes d'òpera per un dia. 

 

Preu: 5€ - Venda d’entrades: 
https://entradas.codetickets.com/entradas/espect
acle-operistic-per-a-public-
familiar/23741/espairidaura/online  
Lloc: Espai Ridaura 
Hora: 18.00 h 

Festes i activitats  
Dimecres 5 
ARRIBADA DELS 3 REIS D’ORIENT  
 

La hora dels infants de casa ha arribat. Una nit 
màgica, en la que Melcior, Gaspar i Baltasar, els 
Tres Reis de l’Orient, arriben a totes les cases per a 
portar regals als més petits. 
 
Aquest any, l’arribada dels 3 Reis a Santa Cristina 
d’Aro es tornarà  a celebrar amb una rua pels 
carrers del municipi i una recepció a la plaça Mn. 
Baldiri Reixac. 
 
Consulteu les xarxes socials per a saber la darrera 
hora de la realització de l’activitat. 
 

Sortida Plaça Pedró: 18.30h 
Arribada Pl. Mn. Baldiri Reixac: 20.00h aprox. 
+info: jnadal@santacristina.cat  
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Dimecres 12 
DONACIÓ VOLUNTÀRIA DE SANG 
 

L’Associació de Donants de Sang de la província de 
Girona organitza cada any 3 jornades de donació 
de sang a Santa Cristina d’Aro.   
Aquest 2022 seran els dies: 12 de gener, el 11 de 
maig i 7 de setembre. 
Més que mai, la teva sang salva vides... Vine el 
proper dia 12 i col·labora! 
 

Lloc: Sala d’Exposicions de “la Caixa” 
Hora: 18.00 h 
+ info: ajuntament@santacristina.cat  

Promoció 
Econòmica 
Fins al 6 de gener 
CAMPANYA LA GROSSA DE 
NADAL 
Del 5 de desembre al 6 de gener. Amb les compres 
d’aquest Nadal els establiments comercials, bars  i 
restaurants de Santa Cristina d'Aro regalaran dos 
premis de 1.000 euros en compres.  
 
El sorteig es farà el dia 11 de gener a les 13.30 h en  
 
directe pel compte d’Instagram @santacristina_cat.  
Aquest Nadal a Santa Cristina la farem molt grossa!!  
Més informació al 
www.santacristina.cat/lagrossadenadal  

Igualtat  
7è CONCURS DE MICRORELATS 
DE DONES A SANTA CRISTINA 
D’ARO 
 

L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro convoca aquest 
concurs amb motiu de la commemoració del Dia 
Internacional de les Dones 
 
TEMÀTICA: Enguany la temàtica del concurs gira al 
voltant del tema “Vivències de dones relacionades amb 
la diversitat familiar” i per tant, es centra en les 

vivències de les dones relacionades amb la diversitat 
familiar, tenint en compte les moltes variables que 
existeixen (diversitat de gènere, diversitat funcional, 
diversitat cultural, diversitat sexual i afectiva...) i el gran 
nombre de tipologies de famílies que se’n deriven 
(monomaternals, monoparentals, homomaternals, 
homopaternals, biològiques, adoptives, d’acollida, 
reconstituïdes, enllaçades, transnacionals, 
racialitzades...). L’objectiu és contribuir a trencar 
prejudicis i estereotips al voltant d’aquest tema, creant 
referents i models socials de famílies diverses i plurals. 
Més informació sobre la temàtica a: 
https://santacristina.cat/arees/punt-d-igualtat/423-
campanyes-de-sensibilitzacio.html    
 
PRESENTACIÓ D’OBRES I FORMAT: El gènere literari de 
les obres presentades ha de ser el microrelat, escrits en 
català i/o castellà i d’una extensió màxima de 300 
paraules. Han de ser originals i inèdits. Com a màxim es 
pot presentar una obra per autor/a. Els treballs s’han de 
presentar presencialment o per correu postal al Punt 
d’Igualtat: Passatge Pompeu Fabra, 2 (17246) de Santa 
Cristina d’Aro. Tel. 637889203 - 
igualtat@santacristina.cat 
Les persones guanyadores del certamen hauran de 
lliurar una còpia del seu text en suport electrònic i es 
publicaran a la web de l’Ajuntament. 
 
TERMINI DE PRESENTACIÓ I LLIURAMENT DELS PREMIS: 
Les obres es podran presentar del 10 al 24 de gener del 
2022 (ambdós inclosos), dins l’horari del Punt d’Igualtat. 
El lliurament dels premis es farà el dia 4 de març del 
2022 (pendent concretar hora i lloc)  
 
PREMIS 

• 1er Premi: 1 tablet (valorada en 400 €) + 1 lot 
de productes d’alimentació (valorat en 100 €) + 
xec de 75 € per la compra de llibres + 1 Conte-
joc “Famílium" (sobre diversitat familiar) 

• 2n Premi: 1 lot de productes d’alimentació 
(valorat en 100 €) + xec de 75 € per la compra 
de llibres + 1 Conte-joc “Famílium" (sobre 
diversitat familiar) 

• 3er Premi: 1 panera de fruita i verdura de Km 0 
(valorada en 75 €) + xec de 75 € per la compra 
de llibres + 1 Conte-joc “Famílium" (sobre 
diversitat familiar) 

 
Més info: https://www.santacristina.cat/arees/punt-d-
igualtat/activitats/427-concursos.html  
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