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l’gdA 
Maig 2022 
Diumenge 1 
RUTA GUIADA: L'olleta de Santa 
Cristina  
Sortida: 9 h - Aparcament de Can 
Llaurador 
Itinerari: Can Llaurador - Menhir 
de Can Llaurador - Pont de la 
Miloca - Carcaixells - Montclar - 
Puig de les Cols - Roca Verdera - 
Pedralta - Can Llaurador.  
Ruta exigent (11 km, 5h, 
desnivell positiu: 514 m, 
dificultat: 5/5) 
Preu: 3€/persona. Menors de 12 
anys gratuït 
Reserva obligatòria:  
https://entradas.codetickets.co
m/entradas/sortida-senderisme:-
la-olleta-de-santa-
cristina/26873/santa-cristina-
aro-turisme/online  
VISITA GUIADA: Un matí 
d’il·lusió  
Viu l'experiència de la màgia dins 
del museu més gran del món 
dedicat a l'il·lusionisme. 
Activitat familiar a càrrec de 
l'il·lusionista Xevi. 
Lloc: Gran Museu de la Màgia - 
Col·lecció Xevi 
Hora: 12 h (Cal ser-hi 10 minuts 
abans) 
Màx.: 15 persones.  
Preu: Gratuït - Reserves a: 
https://forms.gle/ZNYXyMfpqdvf
pkkw7 - Aparcament dins del 
recinte del Museu 
FESTA DE LA SANTA CREU 
A les 11 h a l’església parroquial: 
Missa amb l’acompanyament de 
la Coral Santa Cecília 

A les 11.45 h a la plaça del Pedró: 
Benedicció del terme 
A les 12h – ½ audició de 
sardanes amb la Cobla 
Rossinyolets   
Aperitiu per tothom 

Dilluns 2  
SERVEI D’ORIENTACIÓ FAMILIAR  
Per a consultes sobre l’educació 
de fills i filles 
Lloc: Punt d’Igualtat 
Hora: De 15 a 18h - Hores 
concertades. Cal sol·licitar cita al 
Punt d’Igualtat: 637 889 203 / 
igualtat@santacristina.cat  

Dimarts 3  
TALLER CREATIUS EN FAMÍLIA 
Construïm un mòbil primaverenc 
Lloc: Pati de la biblioteca 
Hora: de 17 a 18.30h 
Per a famílies amb infants 
d’entre 1 i 3 anys. Activitat 
gratuïta. Cal inscripció prèvia al 
Punt d’Igualtat – 637 889 203 / 
igualtat@santacristina.cat 
(places limitades) 
Prioritat d’inscripció per a 
famílies que participen a l’Espai 
Creix del Punt d’Igualtat 

Del 3 de maig al 10 de juny 
EXPOSICIÓ DE PINTURES DE PAU 
VALLS (3a part ) 
Lloc: Entrada de la biblioteca 

Divendres 6 
L’HORA DEL CONTE En Bumbum 
i l’estel dels desitjos” a càrrec de 
la Companyia Humanots. Per a 
infants a partir de 2 anys 
Lloc: Pati de la biblioteca 
Hora: 17.30 h 

Dissabte 7 
XERRADA: Preparem-nos per als 
incendis forestals 
Lloc: Espai Ridaura 
Hora: de 10 a 11.30 h 

Diumenge 8 
VISITA TEATRALITZADA: La 
guerra ha passat per aquí  
Lloc: El Senyal Vell a Romanyà  
Hora: 10.30h  

Experiència teatral inspirada en 
Quanta, quanta guerra i Viatges i 
flors. Descobrirem els lligams 
entre la darrera literatura de 
Mercè Rodoreda i el paisatge 
que va envoltar-la els últims anys 
de la seva vida, tant en que es 
veu, com el que sembla invisible.  
Una reportera de guerra ens 
aproparà la visió de Mercè 
Rodoreda sobre el conflicte, 
l’exili i la seva capacitat per 
sobreviure enmig d’un món que 
es desfà. 
Preu: 3€/ persona. Menors de 12 
anys gratuït.  
Reserva obligatòria: 
https://entradas.codetickets.co
m/entradas/la-guerra-ha-passat-
per-aqui/santa-cristina-aro-
turisme/online  
TRIATLÓ 140.6 INN 
Hores de pas (7:45h a 10:15h i  
11:50h a 17:30h. Per més info: 
https://www.1406inn.com/?idio
ma=cat 
DINAR DE LA GENT GRAN 
Per a persones majors de 65 anys 
empadronades al municipi. 
Lloc: Mas Tapiolas 
Hora: 14h 
Cal recollir tiquet a l’Ajuntament 
abans del 29 d’abril 

Dilluns 9    
CONTE TEATRALITZAT: Un carret 
de fil, trenta, quaranta i mil a 
càrrec del Grup de Teatre Social 
del Punt d’Igualtat 
Col·loqui i berenar per a tothom 
Lloc: Espai Caixa (Lloc de 
trobada) Av. Ridaura, 4. 
Hora: A les 17.30 h 
En el marc del projecte A Santa 
Cristina d’Aro aprenem de les 
diversitats 
Organitza: Punt d’igualtat 

Dimecres 11 
DONACIÓ DE SANG 
Lloc: Sala d’exposicions “la 
Caixa” 
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Horari: A les 18h 

Dies 11 i 12 
XII RODAJOC de la Vall d’Aro 
Lloc: Zona Esportiva Municipal 
Horari: Matí 

Fins al 12 de maig 
SOL·LICITUD DE BEQUES 
GENERALS PER ALS 
ENSENYAMENTS 
POSTOBLIGATORIS (Ministeri 
d'Educació) Del 30 de març al 12 
de maig. Convocatòria per a 
estudiants de: 
- Batxillerat, Formació 
Professional  
- Ensenyaments artístics i 
esportius 
- Grau o Màster universitari 
Pots sol·licitar la beca dins el 
termini, encara que no sàpigues 
el que estudiaràs el proper curs 
L'àrea de Joventut t’ajuda a 
demanar la Beca. Demana cita 
prèvia! Whatsapp al 606469584 

Divendres 13 
TAULA RODONA I DEBAT: 
Violència de gènere a  
propòsit d'un cas; 
A càrrec Àngels Roure escriptora 
del llibre Maite vaig ser jo 
podries ser tu, Neus Gomez , 
Psicòloga i coordinadora del SIAD 
del Baix Empordà i dues 
representants del COS DE 
Mossos d’esquadra responsables 
a tractar les violències de gènere  
Lloc: Sala d’exposicions “la 
Caixa” 
Hora: 19 h 
Organitza: Ass. Ermessenda  

Dies 13, 14, 20 i 21  
CURS INTENSIU d'animació 
socioesportiva (25 h) A càrrec de 
GAP Serveis Turístics. Per a joves 
a partir de 16 anys 
Vols treballar d'animador 
esportiu durant l'estiu?!  
Curs sobre Dinàmiques de 
l'animació / Normativa general 
dels esports col·lectius 

/ Organització i gestió de 
campionats esportius / Activitats 
dirigides 
Lloc: Escola Pedralta 
Divendres 13 i 20 (de 16 a 20h)  
Dissabte 14 i 21  (de 09 a 14h i 
de 16 a 20h) 
Entrega de diploma de la 
formació 
Preu: Joves empadronats: 25€ / 
no empadronats 50€  (prioritat 
persones empadronades) 
Inscripcions: 
joventut.santacristina.cat 
+ Info al 606 46 95 84 

Dissabte 14 
CAMPIONAT DE PETANCA 
Hora: De 9 a 14 h 
Lloc: Zona Esportiva 
Organitza Amics de la Petanca 
FESTA DE LA DIVERSITAT 
FAMILIAR A Santa Cristina d’Aro 
aprenem de les diversitats 
Programa d’activitats 
Plaça del Mercat: 
De 16 a 18.30 h Tallers i activitats 
familiars simultanis:  
Tallers: Tintem la nostra bossa 
de roba - Plantem i protegim la 
nostra llar - Cada família és un 
món, I la teva? - Joc: 
Immortalitzem la nostra família – 
Mural Família: què, qui, quants? 
- Racó de contes sobre diversitat 
familiar - Racó de joc per a 
nadons i les seves famílies  
17.15 h: Berenar per a tothom 
17.30 h: Espectacle infantil Les 
famílies del Famílium a càrrec de 
Bel contes. Històries sobre 
diversitat familiar. 
Sala d’exposicions “la Caixa” 
18.30 h: Presentació del llibre 10 
contes juvenils sobre diversitat 
familiar editat des de la Zona 
Jove. Contes il·lustrats i redactats 
per joves de la Vall d’Aro, d’entre 
13 i 18 anys  
Organitza: Comissió de Diversitat 
Familiar   

Col·laboren: Alumnat de l’IES 
Ridaura, alumnat de l’Escola 
Pedralta, l’Associació de Dones 
per la Igualtat Ermessenda, 
l’Associació Emporderats i l’AFA 
de l’Escola Pedralta 
PRIMAVERA A L’ESPAI: Els colors 
de Duke Ellington  
Amb Marcel Tomàs & Cascai 
Teatre amb Girona Jazz Project. 
Lloc: Espai Ridaura 
Hora: 20 h  
Preu: 5€ - Alumnes Escola 
Municipal de Música gratuït. 
Entrades a 
https://entradas.codetickets.co
m/entradas/espairidaura  

Diumenge 15 
MARXA SOLIDARIA Amb pas 
ferm 
Lloc: Zona Esportiva Municipal 
Jornada lúdica i esportiva.  
2 recorreguts de marxa a peu. 
Jocs inclusius i Concert final al 
Pavelló.  
Organitza: AMPA CPEE Els Àngels  
APLEC DE PEDRALTA 
Lloc: Esplanada de Pedralta 
Hora: Tot el dia 
RUTA GUIADA: Puig de Les 
Teules  
Sortida a les 9 h de l'aparcament 
de l'oficina de turisme de Santa 
Cristina d'Aro 
Itinerari: Oficina de Turisme - 
Pedres dretes d'en Lloveres - 
Torrent de Canyet - Puig de les 
Teules - El Colomar - Oficina de 
Turisme 
Ruta per adolescents i adults que 
els agradi caminar (9 km, 3h 30’, 
desnivell positiu: 350 m, 
dificultat: 3/5). 
Preu: 3€ persona. Menors de 12 
anys gratuït. 
Reserva obligatòria: 
https://entradas.codetickets.co
m/entradas/sortida-senderisme:-
puig-de-les-teules/santa-cristina-
aro-turisme/online  

https://joventut.santacristina.cat/
https://entradas.codetickets.com/entradas/espairidaura
https://entradas.codetickets.com/entradas/espairidaura
https://entradas.codetickets.com/entradas/sortida-senderisme:-puig-de-les-teules/santa-cristina-aro-turisme/online
https://entradas.codetickets.com/entradas/sortida-senderisme:-puig-de-les-teules/santa-cristina-aro-turisme/online
https://entradas.codetickets.com/entradas/sortida-senderisme:-puig-de-les-teules/santa-cristina-aro-turisme/online
https://entradas.codetickets.com/entradas/sortida-senderisme:-puig-de-les-teules/santa-cristina-aro-turisme/online


 
l’gdA  

l’agendA 
de Santa 
Cristina 
d’Aro 

Ajuntament de 
Santa Cristina d’Aro 

Per més informació i/o descarregar-
vos l’gdA: 
https://santacristina.cat/el-
municipi/activitats.html  
Tel. 972 83 70 10 

VISITA GUIADA: Recerca entre 
dòlmens. Necessitem persones 
curioses i amb habilitats 
investigadores per a ajudar-nos a 
realitzar un estudi acurat dels  
megàlits de Romanyà! 
Activitat tipus gimcana on, en 
petits grups, s’aniran resseguint 
un camí marcat que els portarà a 
descobrir diferents tipus de 
megàlits i on hauran d’anar 
superant diferents reptes per 
conèixer les societats neolítiques  
A partir de 6 anys  
Lloc: Dolmen Cova d'en Daina 
Hora: 11 h 
Preu: 3€/persona. Menors de 12 
anys gratuït. 
Reserva obligatòria: 
https://entradas.codetickets.co
m/entradas/descoberta-del-
patrimoni:-recerca-entre-
dolmens/santa-cristina-aro-
turisme/online 

SORTIDA: Ruïnes d’Empúries i 
aiguamolls de l’Empordà v 
Visites guiades i dinar de 
germanor a Sant Martí 
d'Empúries  
Sortida: A les 8h amb Autocar 
des de la plaça de l’Ajuntament 
de Santa Cristina d’Aro 
Dilluns 16 

SERVEI D’ORIENTACIÓ FAMILIAR 
Per a consultes relatives a 
l’educació dels fills i filles 
Lloc: Punt d’Igualtat 
Horari: De 15 a 18h (en hores 
concertades) Cal sol·licitar hora 
prèviament al Punt d’Igualtat: 
igualtat@santacristina.cat o 637 
889 203 

Dimarts 17 
Dia contra la LGBTIfòbia  
A les 9 h: Sortida de la Caminada 
contra la LGBTIfòbia (Ruta 
accessible per a tothom) 
Hora: A les 11.30 h  
Benvinguda institucional  
Lectura del manifest  

Lectures feministes  
Lloc: Sortida de la caminada i 
posteriors lectures davant 
l’Oficina de Turisme. 
Organitzen: Punt d’Igualtat, Espai 
LGBTIQ* de la Vall d’Aro, 
l’Associació de Dones per la 
Igualtat Ermessenda de Santa 
Cristina d’Aro i l’Associació 
Emporderats.  
Activitat gratuïta i oberta a 
tothom 

Divendres 20 
CLUB DE LECTURA Comentarem 
la novel·la “Blau” amb la seva 
autora: Assum Guardiola. 
Finalista  del Premi de Novel·la 
curta Just Manuel Casero 2019 
Lloc: Sala d’adults de la 
biblioteca  
Hora: 19 h 
Exemplars a la biblioteca 
XERRADA Coneixem i fem un 
bon ús dels medicaments 
Lloc: Sala d’exposicions “la 
Caixa” 
Hora: 18.30h 
Organitza: Ass. Ermessenda 

Dissabte 21 
L’HORA DEL CONTE I JOCS 10 
cues i 40 potes” de Montse Gil, 
Il·lustracions de Clara Pérez 
Explicació a càrrec de 
Marta Quintana. 
*Amb la presència dels GOSSOS, 
protagonistes del conte. 
Lloc: Al pati de la Biblioteca 
Hora: 11.30 h 
De 4 anys endavant 
CONFERÈNCIA: La crisi 
alimentària durant la guerra 
civil. El cas dels refugiats a 
càrrec del Dr. Carles Hervàs 
Lloc: Mas Pla, Solius 
Hora: 19 h 
Presentació a càrrec del Dr. 
Xavier Sierra (President del 
Patronat del Museu d'Història de 
la Medicina de Catalunya) i Jordi 
Gaitx (Arxiver) 

Dies 21 i 22 
TRAIL WALKER 
Lloc: Zona Esportiva Municipal  
Hora: De les 16 h de dissabte a 
les 16 h de diumenge. 

Diumenge 22 
FESTA DE SANT BALDIRI DE 
SOLIUS 
Lloc: Monestir de Solius 
A les 10 h – Missa solemne   
A les 11.30 h – ½ audició de 
sardanes amb la cobla La 
Principal de Banyoles 
En acabar - Aperitiu per tothom 
VISITA GUIADA: El patrimoni de 
Solius: Sancte Agnetis, remences 
i sepulcres 
Lloc: Església de Santa Agnès de 
Solius  
Hora: 11.30h 
Visita guiada en forma de ruta 
circular per a conèixer la història 
que amaguen el Castell de Solius 
i la Cova dels Moros.  
Ruta de 2 km. Dificultat mitjana. 
Es recorre per senders i zones 
escarpades. Cal anar ben calçat 
Preu: 3€/persona. Menors de 12 
anys gratuït 
Reserva obligatòria: 
https://entradas.codetickets.co
m/entradas/descoberta-del-
patrimoni:-el-patrimoni-de-
solius:-sancte-agn/26843/santa-
cristina-aro-turisme/online 

Dissabte 28  
RUTA: Algunes fonts peculiars 
de Solius  
Sortida: 8.30h 
Lloc: Monestir de Solius  
Ruta circular guiada - 9 km – 3h -
Monestir de Solius - Font del 
Castell - Font de Santa Helena o 
de les Monges - Font de Roca 
Ponsa - Font de la Serp i la Font 
de la Roca d’en Cama.  
Cal que cadascú es porti aigua i 
esmorzar...  
Organitza: Ardenya Patrimoni i 
Natura 
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Inscripció prèvia obligatòria a: 
info.ardenya@gmail.com  
EXHIBICIÓ DE TENNIS TAULA 
entre les millors pales de 
Catalunya: Joan Masip vs Albert 
Kenji Matsuoka.  
Lloc: Al pavelló d’esports 
Hora: A les 12 h 
INDIKETES ADVENTURE RACE 
Lloc: Diferents indrets municipi  
Hora: De 8 a 20 h 
PRIMAVERA A L’ESPAI: Diva 
Amb Georgina Reyner 
mezzosoprano i Luis González 
piano, sota la direcció escènica 
de Júlia Mora 
Lloc: Espai Ridaura 
Hora: 20 h  
Preu: 5€ - Alumnes Escola 
Municipal de Música gratuït 
Entrades a 
https://entradas.codetickets.co
m/entradas/espairidaura 
XERRADA La màgia del cervell 
musical a càrrec d’Angel Guirado 
Serrat, Doctor en psicologia i 
expert en superdotació i talents, 
professor de la UOC i Director de 
l’Observatori de les altes 
capacitats UNED  
Lloc: Sala d’Exposicions de “la 
Caixa” 
Hora: 19 h 
Organitza: Amics de la Casa 
Màgica 

Diumenge 29 
COPA PRESIDENT DE PETANCA 
Hora: De 9 a 14 h 
Lloc: Aparcament del camp de 
futbol municipal 
Organitza Amics de la Petanca 
RUTA GUIADA: PEDRALTA 
Sortida: 9h - Aparcament de Can 
Llaurador. Itinerari: Can 
Llaurador - Roca del Cap Gros - 
Cova d'en Pere - Turó de l'Home 
- Cau de la Guilla - Mirador de 
Pedralta - Pedralta - Can 
Llaurador. 
Ruta per a adolescents i adults 
que els agradi caminar(7 km, 

3h30’, desnivell positiu: 350 m, 
dificultat 3/5). 
Preu: 3€/persona. Menors de 12 
anys gratuït 
Reserva obligatòria: 
https://entradas.codetickets.co
m/entradas/sortida-senderisme:-
pedralta/26879/santa-cristina-
aro-turisme/online  

Dilluns 30 
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... 

Cada dilluns  
ESPAI NEIX a l’aire lliure! 
Dirigit a famílies des del darrer 
trimestre d’embaràs fins a l’any 
de vida del nadó 
Cada dilluns de 16 a 17.30h 
Cal inscriure’s prèviament al 
Punt d’Igualtat: 637 889 203 o 
igualtat@santacristina.cat 
(places limitades) 
Lloc: Pati de la biblioteca 

Cada dimecres  
INICI Espai CREIX a l’aire lliure!  
Dirigit a famílies amb infants d’1 
a 2 anys 
Cada dimecres de 17 a 18.30h 
Cal inscriure’s prèviament al 
Punt d’Igualtat – 
igualtat@santacristina.cat o 637 
889 203 (places limitades) 
Lloc: Pati de la biblioteca 

Cada dissabte 
MERCAT SETMANAL 
Lloc: Plaça del Mercat  
Hora: De 8 a 14 h 

Tot el mes 
VISITES GUIADES Al gran museu 
de la màgia, col·lecció Xevi 
Visites concertades.Cal reserva 
prèvia al telèfon: 667 29 25 00 
EXPOSICIÓ de fotografies Macro 
de Kerstin Peter   
Lloc: Biblioteca Baldiri Reixac 

ASSOCIACIÓ ERMESSENDA 

Tots 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 
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 
Dilluns i dimecres - Ioga Hatha 
Lloc: Rectoria - De 17.45 a 18.45 
h i de 19 a 20 h 
Tots els dijous  
Moviment 3r medi ambient 
Lloc: Punt d'igualtat  
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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l’gdA 
Aquest Maig 
destaquem... 

FESTES I ACTES 
POPULARS 
Diumenge 1 de maig 
FESTA DE LA SANTA 
CREU  
 

El proper diumenge 1 de maig, se celebrarà una 
nova edició de la Festa de la Santa Creu. 
 
El programa d’activitats és el següent: 
- A les 11 h a l’església parroquial: Missa amb 

l’acompanyament de la Coral Santa Cecília 
- A les 11.45 h a la plaça del Pedró: Benedicció 

del terme 
- A les 12h – ½ audició de sardanes amb la 

cobla Rossinyolets   
- En acabar: Aperitiu per tothom 

Diumenge 8 de maig 
DINAR DE LA GENT 
GRAN  
Després de 2 anys d’absència degut al COVID-
19 aquest any celebrarem una nova edició del 
dinar de la Gent Gran en un nou format. 
 
Cal recollir el tiquet d’assistència 
obligatòriament a l’Ajuntament abans del 29 
d’abril. 

Diumenge 22 de maig 
FESTA DE SANT BALDIRI 
DE SOLIUS 
Una nova edició de la Festa de Sant Baldiri de 
Solius se celebrarà el diumenge 22 de maig. 
Aquest és el programa d’actes:  
A les 10 h – Missa solemne   
A les 11.30 h – ½ audició de sardanes amb la 
cobla La Principal de Banyoles 
En acabar - Aperitiu per tothom 
Lloc: Monestir de Solius 

IGUALTAT 
Dissabte 14 
FESTA DE LA DIVERSITAT 
FAMILIAR A Santa Cristina d’Aro 

aprenem de les diversitats 

En el marc del projecte sobre Diversitat Familiar 
que s’ha estat desenvolupant durant tot el curs 
escolar 2021-22, i a partir de la creació d’una 
comissió municipal en la qual s’hi ha implicat tots 
els agents educatius del territori (Escola Pedralta, 
IES Ridaura, Biblioteca, Àrea de Joventut, Espais 
Familiars, AFA de l’Escola Pedralta, etc.), des del 
Punt d’Igualtat s’ha organitzat una gran festa per 
a celebrar el Dia Internacional de les Famílies. 
Una jornada que estarà centrada en la reflexió i 
sensibilització envers els molts models de família 
que existeixen i la riquesa de tot aquest conjunt. 
En aquesta jornada, a més a més de tots els 
agents que formen part de la comissió, també 
comptarem amb la col·laboració de dues entitats 
del territori que treballen per la igualtat: 
L’Associació Emporderats i l’Associació de dones 
per la igualtat Ermessenda de Santa Cristina 
d’Aro”. Programa d’activitats: 
Plaça del Mercat:  
De 16 a 18.30 h Activitats familiars simultànies:  
Taller: Tintem la nostra bossa de roba 
Taller: Plantem i protegim la nostra llar 
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Taller: Cada família és un món. I la teva? 
Mural: Família: què, qui, quants? 
Joc: Immortalitzem la nostra família 
Racó de contes sobre diversitat familiar 
Racó per a nadons i les seves famílies 
17.15 h: Berenar per a tothom  
17.30 h: Espectacle infantil Les famílies del 
Famílium a càrrec de Bel contes. Històries sobre 
diversitat familiar.  
Sala d’exposicions de “la Caixa”  
De 18.30 a 19.30 h: Presentació del llibre 10 
contes juvenils sobre diversitat familiar editat 
des de la Zona Jove. Contes il·lustrats i redactats 
per joves de la Vall d’Aro, d’entre 13 i 18 anys  
Organitza: Comissió de Diversitat Familiar  
Col·laboren: Alumnat de l’IES Ridaura, alumnat 
de l’Escola Pedralta, l’Associació de Dones per la 
Igualtat Ermessenda de Santa Cristina d’Aro, 
l’Associació Emporderats i l’AFA de l’Escola 
Pedralta. 

CULTURA  
Dies 14 i 28 
PRIMAVERA A L’ESPAI  
 

La programació de la Primavera a l’Espai 
continua aquest mes de maig amb 2 
representacions els dissabtes 14 i 28 de maig. 
Dissabte 14: Els colors de Duke Ellington  
Amb Marcel Tomàs & Cascai Teatre amb Girona 
Jazz Project. De la mà d’un dels grans 
compositors directors i intèrprets de la historia 
del jazz, Duke Ellington, presentem un concert 
teatralitzat, amb una banda de 9 músics i 2 
actors ens proposaran un viatge musical a través 
de la història del jazz, tot passant per l’univers 
humorístic de Marcel Tomàs que a banda 
d’exercir com a mestre de cerimònies, 
interpretarà, juntament amb els músics, 
coreografies, esquetxos còmics i cançons. 
Lloc: Espai Ridaura 
Hora: 20 h  
Dissabte 28: Diva 
Amb Georgina Reyner mezzosoprano i Luis 
González piano, sota la direcció 

escènica de Júlia Mora. La nostra Diva fa els 
preparatius per a una vetllada inoblidable. 
Aquesta nit tot ha d'estar a punt per oferir un 
gran recital on s'interpretin les àries més brillants 
i emotives del repertori de mezzosoprano. Però... 
dalt de l'escenari sempre hi podem trobar 
sorpreses...! Diva és un espectacle on es troben 
la lírica i la teatralitat, la comicitat i l'emoció. 
Georgina Reyner mezzosoprano i Luís González 
piano, sota la direcció escènica de Júlia Mora, 
ens endinsaran en el món de l'òpera d'una 
manera propera diferent. 
Tot i que no us explicarem una història, us volem 
parlar de moltes coses. Una d'elles és aquest 
encontre que es produeix -a vegades!- entre 
l'artista i el públic, aquest moment màgic de 
comunicació o ressonància, i que dona sentit al 
que fem. 
Les àries que interpretarem ens parlen d'amor i 
de bogeria, de felicitat i de dolor, de dubte, de 
sensualitat, de transgressió... la música us 
conduirà i més enllà dels idiomes, ho entendreu 
tot. Les àries ens despleguen la paleta dels 
sofriments i les alegries humanes. I amb aquests 
colors ens hem posat a jugar, sent fidels a 
l'essència de cada ària, treballant les transicions 
de blaus marins a grocs, i de verds a rosats... 
Dibuixant, per a vosaltres, un quadre invisible de 
paisatges emocionals 
Preu: 5€ - Alumnes Escola Municipal de Música 
gratuït. 
Entrades a 
https://entradas.codetickets.com/entradas/espai
ridaura  
Lloc: Espai Ridaura 
Hora: 20 h  

Els horaris dels actes poden 
patir variacions 

Consulteu la informació 
actualitzada a 

www.santacristina.cat  
i a les nostres xarxes socials 
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