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Dimarts 1
INICI TALLER GESTIÓ DE
L’ESTRÉS a càrrec de Nuri
Pérez i Deulofeu
Els dimarts de febrer i març
Horari de 10.30 a 12 h.
Inscripcions i més
informació al Punt d’Igualtat

Dimecres 2
INICI TALLER GESTIÓ
POSITIVA DE LES
EMOCIONS a càrrec de
Mònica Sánchez Segura
Dimecres de febrer i març
Horari de 10 a 11.30 h.
Inscripcions i més
informació al Punt d’Igualtat

Dilluns 7
Inici inscripcions 5ª
CAMINADA PER LA
IGUALTAT (Ruta pel carril
bici des de Santa Cristina
d’Aro fins a Sant Feliu de
Guíxols)
Organitzen Serveis
d’Igualtat de Santa Cristina
d’Aro, Platja d’Aro i Sant
Feliu de Guíxols.
Bus de tornada amb places
limitades
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Més informació al Punt
d’Igualtat

Lloc: Sala d’exposicions de
“la Caixa”

Divendres 11

Dissabte 19

L’HORA DEL CONTE El ratolí
Frederic
Amb titelles i música en
directe per infants de 12
mesos en endavant.
Lloc: Biblioteca
Hora: 17.30h
Inscripció prèvia, places
limitades
XERRADA: Un per què val
més que mil quès.
Donar sentit a tot allò que
fem amb objectius clars
amb energia positiva.
A càrrec de Angels Ferrao,
Infermera
Lloc: Sala d’Exposicions de
“la Caixa”
Hora: 19h
Organitza: Associació
Ermessenda

SORTIDA A
L’EMPORDANET
Ruta de 12Km amb sortida i
arribada a Peratallada
Visita dels poblets
medievals que ens trobarem
entre camps i masos
Organitza: Associació
Ermessenda

Dissabte 12
TALLER DE PREHISTÒRIA a
càrrec d’Atzagaia
Hora: a les 11h
Lloc: Vestíbul del Museu
d’Història de Sant Feliu de
Guíxols
Amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Santa
Cristina d’Aro

Divendres 18
CLUB DE LECTURA Regreso
al Eden
Còmic de Paco Roca
comentat per David
Hernàndez
Hora: a les 19h
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Diumenge 20
1R GRAN PREMI 365 de
ciclisme
Lloc sortida: Davant Ruta
Baviera
Hora: De 10 a 12.30h
Organitza: Sant Grau Cycling
Costa Brava – 4600

Dilluns 21
XERRADA VIRTUAL: Com
millorar la comunicació amb
les filles i els fills i
Presentació del nou servei
d’orientació familiar del
Punt d’Igualtat a càrrec de
Maria Helena Tolosa,
psicopedagoga i experta en
orientació i assessorament
familiar.
Hora: De 17.30 a 19 h
Cal inscriure’s prèviament al
Punt d’Igualtat:
igualtat@santacristina.cat

Dissabte 26
XERRADA: la màgia de l'art
geomètric a càrrec de Josep
Tarrés, Jofre Adzerias i Joan
Esparraguera
Lloc: Sala d’exposicions de
“la Caixa”
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Hora: 20h
Organitza: Amics de la Casa
Màgica

ASSOCIACIÓ
ERMESSENDA

Dilluns 28

Tots els dimarts
Caminades suaus i de
senderisme
Sortida: Oficina de Turisme
Hora: 9.30 h

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 telèfon:
667 29 25 00

Tots els dimecres - Curs
d’introducció a la fotografia
digital a càrrec de Miquel
Correyero
Inici 2 de febrer
Hora: De 19 a 20.30 h
Lloc: Punt d’Igualtat
Preus: 35€ (25€ persones
associades)
Places limitades
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

Dimecres dies 2 i 16 - Espai
de creixement personal
Lloc Punt d'igualtat
Hora: De 17 a 18.30 h
+ Info: 667.980.085 /
associacioermessenda@gm
ail.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

Dilluns i dimecres - Ioga
Hatha
Lloc: Rectoria - De 19 a 20 h
Tots els dijous
Moviment 3r medi ambient
Lloc: Punt d'igualtat
Hora: De 19 a 20 h
Llegim amb Ermessenda
Lloc: Biblioteca
Hora: De 19 a 20 h
Tutorial de mitja i ganxet
Lloc: Punt d’Igualtat
Hora: De 16.30 a 18 h
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En una reunió celebrada a Sant Feliu de
Guíxols, membres de les regidories i
representants de les colles dels tres municipis
van valorar la situació i van apostar per
posposar el Carnaval tenint en compte l’alt pic
de contagis de Covid-19 en el qual ens trobem,
contemplant la decisió més segura: Celebrar-lo
al mes d’abril, tot esperant que, en aquestes
dates, la situació sanitària sigui més òptima.

l’gdA
Aquest Febrer
destaquem...

Així doncs, segons les noves dates
consensuades per aquest Carnaval 2022, les
rues començaran com sempre a Sant Feliu de
Guíxols i ho faran el divendres 1 d’abril, seguit
de Platja d’Aro dissabte dia 2 i culminant amb
la de Santa Cristina d’Aro diumenge 3 d’abril.

FESTES I ACTES
POPULARS
CARNAVAL DE
L’AMISTAT 2022
NOTA DE PREMSA: ELS TRES
MUNICIPIS DE LA VALL D’ARO
DECIDEIXEN POSPOSAR EL
CARNAVAL AL CAP DE SETMANA
DE L’1 D’ABRIL DE 2022
Les colles de Carnaval de Castell-Platja d’Aro
S’Agaró, Santa Cristina d’Aro i Sant Feliu de
Guíxols, d’acord amb els seus respectius
Ajuntaments, han acordat posposar la
celebració del Carnaval 2022, que estava
previst per al cap de setmana del 27 de febrer
de 2022 al cap de setmana de l’1 d’abril de
2022, tenint en consideració les normatives
sanitàries vigents.
Tots tres municipis volen tirar endavant amb
aquesta festa profundament arrelada a les tres
localitats però també volen ser exigents amb la
garantia de la salut i, és per aquest motiu, que
s’ha pres la decisió de posposar-lo amb la
intenció d’evitar riscos que posin en perill la
salut de les persones.
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Segons la nova programació prevista, es posarà
fi al Carnaval amb l’Enterrament de la Sardina
el dimecres 6 d’abril.
En funció de diferents indicadors, es podran
incorporar altres activitats al calendari
d’aquesta festivitat.
La decisió es va prendre entre colles i
Ajuntaments conjuntament, i la nova
celebració anirà també vinculada a l’evolució
de la situació sanitària durant els propers
mesos.
La voluntat de tots tres municipis continua
essent la de tirar endavant amb la celebració,
molt esperada per tothom, tot vetllant per la
seguretat tant de les persones participants com
de l’organització i assistents.

CULTURA
DEL 22 DE GENER AL 18
D'ABRIL DE 2022

EXPOSICIÓ: QUAN LES
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Finalment, portarem a terme una demostració
d’encesa de foc amb tècniques prehistòriques.

PEDRES ENS PARLEN MEGALITISME A
CATALUNYA

https://museu.guixols.cat/activitats/activitat.p
hp?id=303

L’Ajuntament de Santa Cristina col·labora amb
el museu d’història de Sant Feliu de Guíxols en
aquesta exposició que se celebra al Museu
d’Història de Sant Feliu de Guíxols (Antic
Hospital).
Tota la informació a:
https://museu.guixols.cat/exposicio.php?id=m
egalitisme
A banda, el dissabte 12 de febrer, a les 11 del
matí, se celebrarà el taller Megalitisme a
Catalunya: útils, eines i materials de la seva
gent.

Preu: 4€ general , 2€ Associats Amics del
Museu
Aforament limitat a 20 persones.
Inscripció prèvia obligatòria
Informació i inscripcions. Oficina de
Turisme 972.820.051 | Museu
d'Història 972.821.575

El taller anirà a càrrec d’Atzagaia i se celebrarà
al vestíbul del Museu d’Història.
Mitjançant la visita dinamitzada a l’exposició
descobrirem la cultura megalítica de casa
nostra: els tipus de megàlits, la
seva funció, o com es podien moure les «mega
pedres».
Tot seguit ens endinsarem en la cultura
material de les societats prehistòriques que
van construir i utilitzar els menhirs,
cistes i dòlmens.
Amb un conjunt de materials resseguirem les
eines i útils que van utilitzar els humans de la
prehistòria i mostrarem com
treballaven un dels elements més utilitzats: el
sílex.
També experimentarem amb el treball de
l’argila i els participants es produiran un petit
atuell de ceràmica amb
tècniques i decoracions neolítiques.
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