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l’gdA 
Juny 2022 
Dimecres 1 
CENS de nius d’oreneta 
cuablanca al nucli urbà de Santa 
Cristina d’Aro 
Punt de trobada: Plaça Mercat 
Hora: De 19 a 21 h 
Organitza: Grup de Natura 
Sterna - + info: 
grupnaturasterna@gmail.com  

Dijous 2 
ESPAI LGBTIQ* 
Servei públic, gratuït i 
confidencial d’informació i 
atenció a la diversitat 
afectivosexual i de gènere 
Horari: De 9 a 13 h (hores 
concertades). També s’ofereixen 
consultes en altres horaris.  
Cal sol·licitar cita prèvia al Punt 
d’Igualtat, al 697 913 484 o a 
diversitats@santacristina.cat  
Lloc: Punt d’Igualtat 

Divendres 3 
XERRADA Lideratge Femení el 
segle XXI a càrrec de la Dra. en 
Sociologia i Secretaria general de 
la Universitat de Girona 
CRISTINA SANCHEZ  
Lloc: Casa Santa Elena de Solius 
Hora: 19 h 
Activitat gratuïta 

Dissabte 4 
TALLER DE MÀGIA per a infants 
a càrrec de Xevi  
Lloc: Pati de la Biblioteca 
Hora: 11 h  
A partir de 6 anys 
Activitat gratuïta 
Inscripció prèvia a: 
972 057 850 / 690 652 478 
SORTIDA a Llançà 

Sortida: 8 h Pl. Catalunya  
Excursió pel camí de ronda de 
Llançà a Port de la Selva, bany, 
pujada al Castell de Sant Pere de 
Rodes, dinar al Restaurant del 
Monestir de Sant Pere de Rodes i 
visita guiada al Monestir 
Preu 45€ Socis i 50€ No socis 
Organitza: Assoc. Ermessenda 
associacioermessenda@gmail.co
m  / 667.980.085 

Diumenge 5 
RUTA GUIADA: La capçalera del 
Ridaura 
Dificultat: 4 /5 - 13,8 km – 
Durada: 5 h - Desnivell positiu: 
580 m 
Sortida a les 9 h a l'aparcament 
de Can Llaurador 
Itinerari: Can Llaurador - Menhir 
de Can Llaurador - Sant Baldiri - 
Naixement de la Riera de Sant 
Baldiri - Gorgs Riera Sant Baldiri - 
Can Llaurador 
Ruta per persones que caminen 
amb regularitat. 
Reserves: 
https://entradas.codetickets.co
m/entradas/sortida-senderisme:-
capcalera-del-
ridaura/26881/santa-cristina-
aro-turisme/online 
PRESENTACIÓ del llibret de 
l’arxiu sobre prehistòria i 
antiguitat   
Lloc: Plaça de l’església de 
Romanyà 
10.30 h: Visita guiada al 
patrimoni prehistòric i antic de 
Romanyà  
12 h: Presentació del llibret 
sobre Prehistòria i Antiguitat 
13 h: Cloenda amb aperitiu i la 
Coral Santa Cecília 
VISITA: Un matí d’il·lusió  
Viu l'experiència de la màgia al 
museu més gran del món dedicat 
a l'il·lusionisme. 
Activitat familiar amb 
l'il·lusionista Xevi amb més de 60 
anys de trajectòria que li ha 

permès realitzar actuacions per 
tot el món captivant milers 
d'espectadors. 
Lloc: Gran Museu de la Màgia - 
Col·lecció Xevi 
Hora: 12 h 
Reserves: 
https://forms.gle/63biufUKQR2v
fDgh9 
SORTIDA matinal a Canyet i 
Neteja de la platja amb motiu 
del Dia Internacional del Medi 
ambient  
Organitza: Ass. Ermessenda 
associacioermessenda@gmail.co
m / 667.980.085 

Dimarts 7 
TARDA EN FAMÍLIA Dansem en 
família  
Dirigit a famílies amb infants 
d’entre 1 i 3 anys  
Lloc: Pati de la biblioteca 
Hora: De 17 a 18.30 h 
Activitat gratuïta 
Inscripció prèvia al Punt 
d’Igualtat, al tel. 637 889 203 / 
igualtat@santacristina.cat  
Places limitades. Prioritat 
d’inscripció per a les famílies de 
l’Espai Creix del Punt d’Igualtat 

Fins al dia 10  
EXPOSICIÓ DE PINTURES de Pau 
Valls (3a part) 
Lloc: Biblioteca Baldiri Reixac  

Divendres 10 
BIBLIOTEQUES AMB D.O 
EMPORDÀ Conferència a càrrec 
de Miguel Figini, actuació 
musical a càrrec del duet 
Entredós i Tast de dos vins de la 
D.O Empordà.  
Lloc: Pati de la Biblioteca 
Hora: 19 h 
Activitat gratuïta Places limitades 
Inscripció prèvia: 972 057 850 /  
690 652 478 

Dissabte 11 
FESTIVAL INTERN de patinatge 
Lloc: Pavelló Municipal d'Esports 
Hora: 9 h 
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Organitza: Club Patí Cristinenc 
GIROCAÇA 2022  
Música en viu, Food trucks, Fira 
de Caça, Zona infantil, 
demostracions, Mercat de 
productes de proximitat 
Lloc: Exterior Espai Ridaura 
Hora: De 10 a 21 h 

Del 12 de juny al 11 de setembre 
EXPOSICIÓ De Derbi a Derbi, 100 
anys. Exposició de motocicletes 
de la col·lecció privada del 
cristinenc  Josep Pujolar  
Lloc: Sala d’exposicions de “la 
Caixa” 
Horaris de visita: 
De divendres a diumenge de 18 a 
20.30 h 
Inauguració: Dia 11 de juny -19h 

Diumenge 12 
VISITA TEATRALITZADA: Una 
joia de valor. Teresa Goday 
revela els secrets de Mirall 
Trencat 
Teresa Goday és probablement 
un dels personatges més 
fascinants de Mercè Rodoreda, 
l’origen de molts dels secrets 
que guarda Mirall Trencat i 
l’única coneixedora de molts 
d’altres. Anirem fins al jardí del 
Senyal Vell per trobar-nos amb el 
fantasma d’una dona fascinant, 
descobrir si el seu paradís està 
fet d’àngels esparracats o de 
records de joventut i si, 
finalment, va perdonar a 
Rodoreda per haver-la fer passar 
tants anys immòbil davant d’una 
finestra. 
Lloc: Jardí de la finca El Senyal 
Vell (Romanyà de la Selva) 
Hora: 12 h 
Reserves: 
https://entradas.codetickets.co
m/entradas/una-joia-de-valor-
teresa-goday-revela-els-secrets-
de-mirall/santa-cristina-aro-
turisme/online 

Del 13 al 16 de juny 

AUDICIONS de final de curs de  
l’Escola Municipal de Música 
Lloc: Espai Ridaura 
Hora: 18 h 
Activitat gratuïta 

Dies 13 i 20 
SERVEI D’ORIENTACIÓ FAMILIAR 
Per a consultes relatives a 
l’educació dels fills i filles 
Lloc: Punt d’Igualtat 
De 15 a 18 h (Hores concertades) 
Cal sol· licitar hora prèviament al 
Punt d’Igualtat: 
igualtat@santacristina.cat o 637 
889 203 

Divendres 17 
TALLER DE RATAFIA 
Lloc a concretar 
Hora: 18.30 h 
Preu 8€ socis i 10€ N/S  
+ info: Associació Ermessenda 
associacioermessenda@gmail.co
m /667.980.085 
FESTA DE FI DE CURS de l’escola 
Bressol Municipal 
Lloc: Escola Bressol 
Hora: Tarda 
PRESENTACIÓ de les darreres 
novel·les d’autors cristinencs  i 
ACTUACIÓ MUSICAL 
Activitat gratuïta 
Lloc: Pati de la Biblioteca 
A les 19.30 h Presentació de 
llibres amb Albert Gamundi, 
Riccardo Braccaioli i Joaquim 
Pijoan 
A les 20 h Jazzed & combos rock 
a càrrec de l’alumnat de l’escola 
municipal de música 

Dissabte 18 
CAMPIONAT SOCIAL de Petanca 
Lloc: Aparcament de les moreres 
(Zona Esportiva) 
Hora: 9 h 
Organitza: Amics de la petanca 
de Santa Cristina d’Aro 
CAMPIONAT SOCIAL de Tennis 
taula 
Lloc: Pavelló Municipal d'Esports 
Hora: 9 h 

Organitza: Club Tennis Taula 
Santa Cristina d’Aro 
SORTIDA A L'AQUADIVER 
Per a joves a partir de 12 anys 
Sortida: Parada bus Plaça Mercat  
a les 9.45h.  
Arribada a les 18.15h 
Preu: 5 € joves empadronats/des 
a Santa Cristina d’Aro - El preu 
inclou l'entrada al parc + 
transport amb bus. Àpats no 
inclosos. Places limitades  
Inscripcions fins el 10 de juny a 
joventut.santacristina.cat  
+ info a la Zona Jove: 972 83 79 
18 / 606 46 95 84 / 
joventut@santacristina.cat 
RUTA GUIADA: Nocturna a 
Romanyà 
Dificultat: 1/5 – 4 km - Durada: 
2h 30 - Desnivell positiu: 50m   
Sortida a les 20 h de 
l’aparcament de Romanyà de la 
Selva (Interior del poble) 
Itinerari: Centre de Romanyà de 
la Selva - Creu de Romanyà - 
Menhir de la Murtra - Dolmen de 
la Cova d'en Daina - Cista de la 
carretera de Calonge - Pedres 
Grosses - Font del Prat - Els 
Gegants del Bosc (suros) - 
Mirador de les Mirandes - Centre 
de Romanyà de la Selva 
Cal portar frontal o punt de llum 
Reserves: 
https://entradas.codetickets.co
m/entradas/sortida-senderisme:-
nocturna-a-
romanya/26882/santa-cristina-
aro-turisme/online 

Diumenge 19 
TROFEU INTERCLUBS  de 
patinatge 
Lloc: Pavelló Municipal d'Esports 
Hora: 9 h 
Organitza: Club Patí Cristinenc 
SORTIDA NATURALISTA pel bosc 
del Balcar 
Lloc: Pavelló d’esports 
Hora: 10.30 h 
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Inscripcions a: 
mediambient@santacristina.cat 
FESTA DE FI DE CURS de l’Escola 
Pedralta  
Lloc: Escola Pedralta 
Hora: tot el dia 

Dijous 23 
REVETLLA DE SANT JOAN 
A les 22 h: Encesa de la foguera 
a la Zona Teulera (C/ Lluís 
Companys)  
A les 23 h: Gran ball de revetlla 
amb el conjunt La Band Gogh  
Lloc: Plaça 1 d’octubre de 2017 
L’Ajuntament instal·larà taules i 
cadires a la plaça 1 d’octubre de 
2017 per tothom qui vulgui sopar 
a la fresca  
Coca i cava gratuïts per a tothom 

Dissabte 25 
VISITA DINAMITZADA: Artesans 
de la Prehistòria 

Activitat que combina una visita 
dinamitzada al dolmen de la 
Cova d’en Daina i una part de 
taller on ens endinsarem en dues 
activitats que es portaven a 
terme a les societats del 
moment: la ceràmica i la 
cistelleria. Cada participant es 
farà un vas ceràmic i un mini 
cistell amb fibres vegetals 
Trobada: aparcament de la cova 
d'en Daina 
Hora d'inici: 11 h 
Durada: 1.30 h  
Infants a partir de 6 anys 
Reserves: 
https://entradas.codetickets.co
m/entradas/descoberta-del-
patrimoni:-artesans-de-la-
prehistoria/26844/santa-cristina-
aro-turisme/online 
XERRADA La màgia del cafè: del 
cafet a l'espresso a càrrec de  M. 
Isabel Villaescusa Gil, Dra. en 
Ciències Químiques i Catedràtica 
jubilada d'Enginyeria Química de 
la Universitat de Girona 
Lloc: Teatret del Gran Museu de 

 la Màgia 
Hora: 19 h  
Organitza: Amics de la Casa 
Màgica 

Dies 25 i 26 
CAMPIONAT FEDERACIÓ de 
patinatge 
Lloc: Pavelló Municipal d'Esports 
Hora: 9 h 
Organitza: Club Patí Cristinenc 

Diumenge 26 
RUTA GUIADA: Coves de les 
Gavarres 
Dificultat : 3/5 – 11,5 km. – 
Durada: 4 h – Desnivell positiu: 
419m -  Sortida a les 9 h de 
l’aparcament de l’antiga estació 
de Bell-lloc. 
Itinerari: Antiga estació de Bell-
lloc - Pedra dels sacrificis - 
Dolmen de Mas Boussarenys - 
Cistera i Pou de Can Pons - Coves 
d'en Malvet - Cova d'en Riera i 
Cova dels Carboners - Antiga 
estació de Bell-lloc 
Per adolescents i adults que els  
agradi caminar. 
Reserves: 
https://entradas.codetickets.co
m/entradas/sortida-senderisme:-
coves-de-les-
gavarres/26883/santa-cristina-
aro-turisme/online 

Dilluns 27 
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 17.30 h 
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 18.30 h 
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 

ASSOCIACIÓ ERMESSENDA 
Dissabte 18  
Venda del material  sobrant de 
la subhasta solidària en favor 
d’Ucraïna 
Lloc: Plaça del mercat  
Hora: De 10 a 13 h  
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 
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 Juny 
destaquem... 

CULTURA 
Del 11 de juny al 11 
de setembre 
EXPOSICIÓ DE DERBI A 
DERBI, 100 ANYS  

L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Santa 
Cristina d’Aro ha programat, per aquest estiu, 
l’exposició De Derbi a Derbi, 100 anys. 

Des del dia 11 de juny i fins al 11 de setembre, 
la Sala d’exposicions de “la Caixa” acollirà una 
mostra d’algunes de les motos i peces més 
destacades del col·leccionista cristinenc Sr. 
Josep Pujolar, Sureda. 

Josep Pujolar ha reunit al llarg de la seva vida 
gairebé 200 peces, entre motos i bicicletes, 
com també trofeus, records, fotografies i un 
llarg etcètera d’elements relacionats amb 
aquesta marca tan reconeguda a nivell 
internacional. 

Amb aquesta exposició i amb motiu del 
centenari d’aquesta mítica marca catalana, 
volem retre homenatge a aquesta empresa i a 
aquest  col·leccionista cristinenc.  

La inauguració tindrà lloc el dissabte, 11 de 
juny de 2022, a les 7 de la tarda, a la Sala 
d’exposicions de l’avinguda Ridaura de Santa 
Cristina d’Aro. 

Lloc: Sala d’exposicions de “la Caixa” 
Horaris de visita:  De 19 a 21 h 
Tots els dijous, divendres i dissabtes fins al 11 
de setembre i els dies 12/6, 24/7, 25/7, 11/9 
Inauguració: Dissabte 11 de juny a les 19 h 

PROMOCIÓ 
ECONÒMICA 
Dissabte 11 
GIROCAÇA 2022 
 

El proper dissabte 11 de juny de les nou del 
matí a les nou del vespre, Santa Cristina d’Aro 
acull una nova edició de la fira del Girocaça, la 
fira de la Caça i la Natura de les comarques 
gironines. 
 
Foodtrucks, zona infantil, demostracions, fira 
de caça i mercat de productes de proximitat i 
un final de festa amb música en viu...  
 
Tot això i molt més ho trobareu al Girocaça 
d’enguany.  
 
Aquest any a més, és l’edició de “Dona 
caçadora” amb un simposi i monogràfic dedicat 
a la dona caçadora gironina. 
 
La fira està organitzada per la Federació 
Gironina de Caça i s’instal·larà a l’exterior de 
l’Espai Ridaura.  
 
Aquest 2022 el Girocaça torna amb energia 
renovada i noves propostes per acostar la feina 
dels caçadors a tota la família. 
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https://santacristina.cat/agenda.htm
l  
Tel. 972 83 70 10 

 
Lloc: Exterior de l’Espai Ridaura 
Horari: De 9 a 21 h 
 

FESTES I ACTES 
POPULARS 
Dijous 23 
REVETLLA DE SANT 
JOAN 
 

El dia 23 de juny tota Catalunya celebra, amb 
uns dies de retard, el solstici d’estiu - La nit 
més curta de l’any.  
 
Una nit de revetlla popular de la que Santa 
Cristina d’Aro no en queda al marge. 
 
L’encesa de la tradicional foguera, que aquest 
any es tornarà a fer a la zona de la Teulera, els 
sopars populars a la fresca, petards, coques, 
cava i finalment el ball de revetlla amb el 
conjunt La Band Gogh, seran els ingredients un 
any més d’una de les nits més festives de l’any. 
 
L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro instal·larà 
taules i cadires a la plaça 1 d’octubre de 2017 
per tothom qui vulgui sopar a la fresca. 
 
L’Ajuntament també  obsequiarà els assistents 
al sopar i al ball amb coca i cava gratuïts. 
 
Respecteu les mesures de seguretat i... gaudiu 
de la festa!! 
 
Encesa foguera 
Lloc: Zona Teulera - 22h 
 
Ball de revetlla 

Lloc: Plaça de l’1 d’octubre de 2017 - 23h 
 

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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