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Dissabte 1 
ENCANTS DE SANTA CRISTINA 
D’ARO – Cada primer dissabte de 
mes endueu-vos a casa gratis 
productes en bon estat  
Hora: De 9.00 a 13.00 h 
Lloc: Deixalleria Municipal 
EL BALCAR A COP DE PEDAL 
Lloc: Aparcament Espai Ridaura 
Hora: A les 11.00 h 
Diferents reptes i jocs ens 
portaran a descobrir el Balcar, el 
meandre on conflueixen la riera 
de Solius i el Ridaura. Activitat on 
descobrirem el patrimoni natural 
i cultural que amaga aquest 
espai a cop de pedal! 
Els participants, en petits grups, 
aniran fent la ruta del Balcar a 
mesura que hauran d'anar 
superant els jocs i reptes que 
proposarem en diferents llocs 
d'interès. 
Per a famílies amb infants a 
partir de 6 anys. 
Preu: 3,00€ majors de 12 anys 
*Cal que tots i totes les 
participants vinguin amb 
bicicleta* 
Tiquets: 
https://entradas.codetickets.co
m/entradas/descoberta-del-
patrimoni:-el-balca-a-cop-de-
pedal/26861/santa-cristina-aro-
turisme/online 

DIUMENGE 2 
RUTA GUIADA SENDERISME – El 
poblat Ibèric 

Recorregut: 6 kms 
Desnivell: 226 m 
Dificultat: 3 (1 de 5) 
Sortida a les 9.00 h de 
l’Aparcament de Can Llaurador 
Itinerari: Can Llaurador - Cova de 
Sa Tuna - Menhir de Can 
Llaurador - Poblat Ibèric - Plana 
Basarda 
Adolescents i adults que els  
agradi caminar. 
Preu: 3,00€ majors de 12 anys 
Tiquets: 
https://entradas.codetickets.co
m/entradas/sortida-senderisme:-
poblat-iberic/26898/santa-
cristina-aro-turisme/online 
VISITA GUIADA: Un matí 
d’il·lusió 
Lloc: Gran Museu de la Màgia – 
col·lecció Xevi 
Hora: a les 12.00 h 
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 amb més de 60 
anys de trajectòria que li ha 
permès realitzar actuacions per 
tot el món captivant milers 
d'espectadors. 
Activitat gratuïta, cal reserva 
prèvia: 
https://forms.gle/T3bsCKQcM6u
Enyzs5 

Dilluns 3  
SERVEI D’ORIENTACIÓ FAMILIAR 
Per a consultes relatives a 
l’educació dels fills i filles 
De 15 a 18h (en hores 
concertades) 
Cal sol·licitar hora prèviament al 
Punt d’Igualtat: 
igualtat@santacristina.cat o 637 
889 203 
Lloc: Punt d’Igualtat 

Dimecres 5 
INICI ESPAIS FAMILIARS 
Espai Neix de 16 a 17.30h 
Espai Creix de 17.30 a 19h 

Lloc: Escola Bressol el Guirigall 
Inscripcions i informació al Punt 
d’Igualtat – 637 889 203 – 
igualtat@santacristina.cat 
INICI TALLER Activa la teva ment 
De 10 a 11h 
Al Punt d’Igualtat 
Inscripcions i informació al Punt 
d’Igualtat – 637 889 203 – 
igualtat@santacristina.cat 
INICI TALLER DE MINDFULNESS 
Al Gimnàs de l’Escola Pedralta 
De 19 a 20h 
Inscripcions i informació al Punt 
d’Igualtat – 637 889 203 – 
igualtat@santacristina.cat 

PRIMERA TROBADA DEL GRUP 
TRENQUEM DESIGUALTATS 
Hora: De 20 a 22h  
Lloc: Gimnàs de l’Escola Pedralta 
Activitat gratuïta i oberta a 
tothom 
Més informació al Punt d’Igualtat  

Dijous 6  
ESPAI LGBTIAQ* 
Servei d’atenció integral on 
s’ofereix atenció, informació, 
assessorament i/o 
acompanyament per qualsevol 
tipus de discriminació i/o situació 
relacionada amb la diversitat 
afectivosexual i de gènere. 
De 9 a 13h (en hores 
concertades)  
Cal sol·licitar hora prèviament al 
Punt d’Igualtat: 
igualtat@santacristina.cat o 637 
889 203 
Lloc: Punt d’Igualtat 

Divendres 7 
L’HORA DEL CONTE Què farà 
riure a una princesa a càrrec 
d’Olga Cercós 

Lloc: Sala infantil – biblioteca 
Hora: 17.00 h 

Diumenge 9 
VISITA DE PATRIMONI: Un estiu 
quan Mercè Rodoreda va arribar 
a Romanyà de la Selva.  
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Lloc: Hostal les Gavarres  
Hora: a les 12.00h 
La Carme Manrubia es fa una 
casa a La Selva del Camp, prop 
del dolmen de Romanyà, i 
mentre li estan fent, s’allotja a 
l’hostal de les Gavarres, lloc 
tranquil i bonic, no hi ha cap 
luxe. Sí, un restaurant molt bo. 
Aquest fragment correspon a 
una carta que Susina Amat va 
enviar a Mercè Rodoreda el 10 
de juliol de 1972, a partir 
d’aquell moment vindria el 
descobriment per part de 
l’escriptora de Romanyà de la 
Selva on passaria els darrers anys 
de la seva vida. A través de la 
correspondència que l’autora 
de La Plaça del Diamant va 
mantenir amb les seves amistats 
i el seu editor durant aquell 
temps i d’algunes peces del 
trencaclosques que hem anar 
trobant intentarem descobrir 
aquell estiu i, més enllà, el que 
va convertir Romanyà en l’únic 
lloc del món on l’escriptora va 
poden acabar Mirall trencat. 
Preu: 3,00€ majors de 12 anys 
Tiquets: 
https://entradas.codetickets.co
m/entradas/un-estiu-quan-
merce-rodoreda-va-arribar-a-
romanya-de-la-sel/26824/santa-
cristina-aro-turisme/online 

Dilluns 10  
INICI TALLER Aprèn a construir 
relacions sanes 
De 10.30 a 12h 
Al Punt d’Igualtat 
Inscripcions i informació al Punt 
d’Igualtat – 637 889 203 – 
igualtat@santacristina.cat 

Dimecres 12 
RUTA GUIADA SENDERISME  Els 
Carcaixells d’en Dalmau 
Recorregut: 10 km 
Durada : 4h 30min. 
Dificultat : 5 (de 1 a 5) 

Sortida a les 9.00h de 
l'aparcament de Can Llaurador 
Itinerari: Can Llaurador - Menhir 
de Can Llaurador - Pas de la 
Miloca - Carcaixells i Pont dels 
Artijols - Montclar - Cova de la 
Tuna - Can Llaurador 
Ruta per persones que caminen 
amb regularitat. 
Preu: 3,00€ majors de 12 anys 
Tiquets: 
https://entradas.codetickets.co
m/entradas/sortida-senderisme:-
els-carcaixells/26899/santa-
cristina-aro-turisme/online 

Dissabte 15 
GRAN FESTIVAL DEL RECICLATGE  
Serveis mòbils de reparació, 
presentació dels Encants de 
Santa Cristina Musica, 
xocolatada, inflables, informació 
del porta a porta, compostatge 
casolà, actuació musical per a 
infants i xocolatada popular. 
Lloc: Plaça Mn. Baldiri Reixac 
Hora: De 16 a 19 h 
CONCERT: JOAN DAUSÀ – Gira 
Ho tenim tot  
Lloc: Espai Ridaura 
Preu: 15€ 
Venda d’entrades a:   
https://entradas.codetickets.co
m/entradas/espairidaura 

Diumenge 16 
ACTIVITAT DINAMITZADA 
Tecnologia i prehistòria 
Lloc: Cova d’en Daina 
Hora d'inici: 18:30 h  
Durada: 1:30 h  
Lloc de trobada: aparcament de 
la cova d'en Daina 
Infants a partir de 6 anys 
Activitat que combina una visita 
dinamitzada al dolmen de la 
Cova d’en Daina i una part de 
taller on ens endinsarem en la 
tecnologia de les societats 
neolítiques. Coneixerem les 
seves eines, els materials que 
utilitzaven, els processos per a 

treballar-los i experimentarem 
amb alguna d’aquestes eines. 
Cada participant es farà una eina 
de sílex. 
Preu: 3,00€ majors de 12 anys 
Tiquets: 
https://entradas.codetickets.co
m/entradas/descoberta-del-
patrimoni:-tecnologia-i-
prehistoria/26864/santa-cristina-
aro-turisme/online 

Dilluns 17 octubre 
SERVEI D’ORIENTACIÓ FAMILIAR 
Per a consultes relatives a 
l’educació dels fills i filles 
De 15 a 18h (en hores 
concertades) 
Cal sol·licitar hora prèviament al 
Punt d’Igualtat: 
igualtat@santacristina.cat o 637 
889 203 
Lloc: Punt d’Igualtat 
INICI TALLER Empodera’t 
De 17 a 19h 
Al Punt d’Igualtat 
Inscripcions i informació al Punt 
d’Igualtat – 637 889 203 – 
igualtat@santacristina.cat 

Diumenge 16  
COPA CATALANA DE 
CULTURISME 
Lloc: Pavelló d’Esports 
Hora: 9.00h  

fins al 20 d’octubre 
EXPOSICIÓ: 50 anys del Consorci 
d’Aigües  
Amb continguts del llibre Crònica 
de l’aigua a la Costa Brava, 
d’Oriol Mas i Lloret.  
Conegueu tot el procés gràcies al 
qual avui dia quan obrim l’aixeta 
raja aigua, i com aquesta torna 
depurada al medi. 
Lloc: Sala d’exposicions de “la 
Caixa” 
Horaris de visita:  
-Públic en general: Dissabtes de 
 18 a 20 h 
-Centres educatius De dilluns a 
divendres en horari escolar – Cal 
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reservar cita al tel. 972 83 70 10  
Ext. 2202 – 
jnadal@santacristina.cat  

Diumenge 23 
RUTA GUIADA SENDERISME – El 
monestir de Solius i el seu 
entorn 
Recorregut: 5 km 
Durada : 3h 30min. 
Dificultat : 1 (de 1 a 5) 
Sortida: A les 9.00h - 
Aparcament de Santa Maria de 
Solius 
Itinerari: Santa Maria de Solius - 
Puig del davant de l'Auladell - Mina 
de Ca l'Auladell - Riera del Mar de 
Sants - Església de Santa Agnès - 

Santa Maria de Solius  
Ruta per a tota la família. 
Preu: 3,00€ majors de 12 anys 
Tiquets: 
https://entradas.codetickets.co
m/entradas/sortida-senderisme:-
el-monestir-de-solius-i-el-seu-
entorn/26900/santa-cristina-aro-
turisme/online 
VISITA DE PATRIMONI L’amor 
un joc que a mi em decep 
Lloc: Plaça de l’Església de 
Romanyà de la Selva   
Hora: a les 12.00h 
Des d'Aloma i al llarg de tota 
l'obra de Mercè Rodoreda, 
l'amor es presenta com la gran 
aspiració humana que acaba 
sempre en decepció. En aquest 
recital, la música acompanyarà 
els personatges des de 
l'enamorament   fins a la 
catàstrofe, començant per un 
dels millors idil·lis de l'obra 
rodorediana que sorgeix, 
precisament, de la música: 
l'amor impossible entre Salvador 
Valldaura i Bàrbara. Tota mena 
d'amants, tant els imaginaris, 
com els reals, es donaran cita 
invocats pel violoncel de 
Domènech Surroca 
Preu: 3,00€ majors de 12 anys 

Tiquets: 
https://entradas.codetickets.co
m/entradas/visita-rodoreda-l-
amor-es-un-joc-que-a-mi-no-em-
decep/31805/santa-cristina-aro-
turisme/online 

Dilluns 24 
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... 
Activitat gratuïta i oberta a 
tothom. 
Cal inscriure’s prèviament al 
Punt d’Igualtat – 637889203 – 
igualtat@santacristina.cat  

Divendres 28 
CLUB DE LECTURA Maletes 
perdudes de Jordi Puntí amb la 
presènciaa de l’autor 
Lloc: Sala d’adults – Biblioteca 
Hora: 19.00  
Exemplars disponibles a la 
biblioteca  

Dissabte 29  
CAMPIONAT DE PETANCA  
Lloc: Zona Esportiva Municipal 
Hora: 9.00h  
XERRADA: La màgia del 10è 
aniversari dels Amics de la Casa 
Màgica a càrrec de diversos 
ponents que han intervingut 
durant aquests 10 anys 
Lloc: Sala d’exposicions de la 
Caixa 
Hora: 18.30h   
Organitza: Amics de la Casa 
Màgica  
CASTANYADA I RUA DE 
HALLOWEEN  
Lloc: Plaça Mn. Baldiri Reixac 
17.30h: Castanyada popular 
19h: Rua de Halloween 
Recorregut: Plaça Mn. Baldiri 
Reixac, c/ Teulera,  c/ Pere 
Geronès, c/Joan Casas i Arxer, c/ 
Salvador Dalí, c/ Professor Dr. 
Josep Trueta, c/ Ridaura, c/ 

Teulera, Plaça Mn. Baldiri Reixac 
(Final)   

Diumenge 30 
ACTIVITAT DINAMITZADA: 
Dòlmens i mort. Fem 
d’antropòlegs 
Lloc: Cova d’en Daina 
Hora d'inici: 11.00 h  
Durada: 1:30 h  
Trobada: A l’aparcament de la 
cova d'en Daina. 
Infants a partir de 10 anys 
Activitat que combina una visita 
dinamitzada al dolmen de la 
Cova d’en Daina i una part de 
taller on ens centrarem en 
l’estudi arqueològic de les restes 
que es recuperen en dòlmens 
com la Cova d’en Daina: els 
enterraments. Portarem a terme 
un estudi antropològic on 
descobrirem com podem saber 
l’edat d’un esquelet, el sexe, 
l’alçada o les malalties que havia 
tingut. Coneixerem la vida de les 
societats neolítiques a partir de 
la mort. 
Preu: 3,00€ majors de 12 anys 
Tiquets:https://entradas.codetic
kets.com/entradas/descoberta-
del-patrimoni:-dolmens-i-mort--
fem-d-
antropologue/26865/santa-
cristina-aro-turisme/online 

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: 607 23 79 11 
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ACTIVITATS 
PERIÒDIQUES DE 

LES ENTITATS SENSE 
ÀNIM DE LUCRE DEL 

MUNICIPI 
 
ASSOCIACIÓ ERMESSENDA 
 

Dilluns  
Ioga terapèutic 
Grup A de 9.30 a 10.30 h  
Grup B de 10.45 a 11.45 h  
Lloc: Pati de la biblioteca 
Hatha ioga 
Grup A  de 17.45 a 18.45 h 
Grup B de 19.00 a 20.00 h   
Lloc: Pati de la biblioteca 
Txi kung 
De 9.15 a 10:15 h  
Lloc: Rectoria 
 

Dimarts 
Senderisme per l'entorn 
De 9.00 a 12.00 h  
Trobada a l'oficina de turisme 
Taller de gestió d'emocions 
Dies 4 i 25 d'octubre  
De 18.00 a 20.00  
Lloc: Punt d'igualtat 
Llegim amb Ermessenda 
Lectura i comentari de text  
De 18.30 a 20.00 h  
Lloc: Biblioteca municipal  
 

Dimecres 
Trobades per projecte 
mediambiental 3R  
De 9.15 a 10.30 h  
Lloc: Encants de Santa Cristina 
(deixalleria ) 
Txi kung 
De 9.15 a 10:15 h  
Lloc: Rectoria 
Hatha ioga   
Grup A de 17.45 a 18.45 h 
Grup B de 19.00 a 20.00 h  
Lloc: Pati de la biblioteca 
 

Dijous 
Ioga terapèutic 

De 9.30 a 10.30 h  
Lloc: Pati de la biblioteca 
Tutoria d'informàtica  
De 10.00 a 11.30 h 
Amb cita prèvia i personalitzades 
 

Divendres  
Marxa nòrdica 
De 9.00 a 12.00 h  
Trobades a l'oficina de turisme 
Txi kung 
De 9.15 a 10.15h  
Lloc: Pati de la biblioteca 
 

Dissabte 
Primer dissabte de mes obrim els 
Encants de Santa Cristina de 9.00 
a 13.00 h a tots els veïns i veïnes  
 

 
CLUB BÀSQUET CRISTINENC 
Cada dissabte 
Partits dels diferents equips del 
Club Bàsquet Cristinenc: 
Amb motiu de l’inici de la 
temporada 2022-23 al pavelló 
d’Esports. 
Matins: Categories Minibàsquet i 
Preinfantil  
Tardes: Categories Cadet i Junior 
+ info al pavelló d’Esports i a 
cbcristinenc@gmail.com  
 

 
CLUB ESPORTIU CRISTINENC 
(FUTBOL) 
Cada dissabte 
Partits dels diferents equips del 
Club Esportiu Cristinenc 
(Futbol): 
Amb motiu de l’inici de la 
temporada 2022-23 al Camp de 
Futbol Municipal. 
Matins: Categories Benjamí, 
Aleví i Infantil  
Tardes: Categories Cadet i 3ra 
Catalana  
+ info a 
cecristinenc1982@gmail.com 
 

https://santacristina.cat/agenda.html
https://santacristina.cat/agenda.html
mailto:cbcristinenc@gmail.com
mailto:cecristinenc1982@gmail.com
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l’gdA 
Aquest Octubre 
destaquem... 

MEDI AMBIENT 
Dissabte 1  
ELS ENCANTS DE SANTA 
CRISTINA 
Els Encants de Santa Cristina ofereixen 
gratuïtament objectes en bon estat que 
mereixen una segona vida a casa teva.  
 
Ubicats a la Deixalleria municipal, els Encants 
obriran cada primer dissabte de mes, començant 
el dia 1 d'octubre de 2022, de 9 a 13h.  
 
L'Associació Ermessenda s'encarregarà de la seva 
gestió.  
 
Vine a fer el tafaner, segur que trobes alguna 
cosa que et farà servei! 
 
Lloc: deixalleria Municipal 
Horari: 1er dissabte de mes de 9 a 13h 
 

Dissabte 15 
GRAN FESTIVAL DEL 
RECICLATGE 
 

L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de 
Santa Cristina d’Aro amb la col·laboració de 
l’empresa GBI organitzen la 1ª edició del Gran 

Festival del reciclatge a Santa Cristina d’Aro. 
 
Si volem cuidar el Planeta, millor reparar que no 
llençar. Partint d’aquest principi, aquest Festival 
comptarà amb la presencia del Reparatruck i del 
Didaltruck. El primer és un servei mòbil d’auto-
reparació, on tothom pot dur-hi els aparells de 
casa que no funcionen (petits electrodomèstics) i 
un tècnic ens ajudarà a arreglar-los. El Didaltruck 
fa el mateix però amb la roba, i ens ajudarà a 
allargar la vida de pantalons, bruses, jerseis i un 
llarg etcètera, per tal de transformar les peces de 
vestir i seguir-ne gaudint enlloc de llençar-les.  
 
A més, en aquest primer Festival, l’Associació 
Ermessenda presentarà Els Encants de Santa 
Cristina, un nou servei que ofereix gratuïtament 
productes en bon estat que mereixen una segona 
vida. També hi haurà informació del nou sistema 
Porta a Porta que s’iniciarà al municipi el proper 
dia 1 de desembre. I hi haurà informació sobre 
com fer Compostatge a casa.   
 
Finalment, a les 17 hores hi ha prevista una 
actuació musical apte per a grans i petits  i, 
posteriorment, una xocolatada popular amb 
fruita per a sucar-hi.  
 
Us hi esperem!! 
 
Hora: De 16 a 19h  
Lloc: Plaça Mn. Baldiri Reixac 

IGUALTAT 
Dimecres 5 
GRUP TRENQUEM 
DESIGUALTATS DEL 
PUNT D’IGUALTAT 
Ets una persona sensible envers les injustícies 
socials i ¡/o discriminacions per raó de sexe, 
gènere, orientació sexual, ètnia, cultura, 
diversitat funcional? 

https://santacristina.cat/agenda.html
https://santacristina.cat/agenda.html
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Tens ganes de participar en alguna de les accions 
(contes teatralitzats) que es faran al municipi 
amb l’objectiu de mostrar la riquesa d’aquesta 
diversitat? 
 
Busquem persones de qualsevol edat, situació i 
realitat amb ganes d’aportar el seu granet de 
sorra a aquesta causa, implicant-se en allò que es 
sentin més còmodes en cada moment (actuant, 
suport logístic, música, vestuari, gravació...) 
 
T’hi apuntes? No t’ho pensis més. Vine, escriu-
nos o truca al Punt d’Igualtat  t’explicarem de 
què va la història!!! 
 
Punt de trobada: Dimecres de 20 a 22h (i en 
altres horaris depenent de la disponibilitat del 
grup). Gimnàs de l’Escola Pedralta 
 
A càrrec de Geòrgia Bonell i Sala 
 
ACTIVITAT GRATUÏTA I OBERTA A TOTHOM 

FESTES I ACTES 
POPULARS 
Dissabte 15  
CONCERT JOAN DAUSÀ  
 

El dissabte dia 15 d’octubre el cantautor de Sant 
Feliu de Llobregat, Joan Dausà, actuarà a l’Espai 
Ridaura de Santa Cristina d’Aro. 
 
L’autor d’èxits com Jo mai mai, Ara som gegants, 
Tot anirà bé o Ho tenim tot, ha inclòs Santa 
Cristina d’Aro dins la seva gira “Ho tenim tot”. 
 
Entrades estan disponibles a un preu de 15€ a: 
https://entradas.codetickets.com/entradas/espai
ridaura   
 
Una oportunitat única de gaudir de la bona 
música a Santa Cristina d’Aro 

Dissabte 29 
CASTANYADA I RUA DE 
HALLOWEEN 
 

El proper dissabte 29 d’octubre Santa Cristina 
d’Aro tornarà a tenir una nova edició de  
la Castanyada vs Halloween.  
 
La colla de Carnaval Les Castanyes Voladores  
organitza la 8a edició d'aquesta popular activitat 
que barreja les tradicions catalana i celta en una 
jornada lúdic-festiva que tots els infants tenen  
apuntats a la seva agenda de tardor. 
 
Infants disfressats de castanyeres, bruixes, 
monstres i princeses de tot tipus, un cop hagin 
menjat castanyes, faran una rua pels carrers del 
municipi i trucaran a les cases de veïns i veïnes 
entonant la frase “broma o regal” tot esperant 
una recompensa en forma de dolç. 
 
A la rua, l'accés a la carrossa tindrà un aforament 
màxim de 60 persones i estarà restringit a infants 
d'entre 3 i 14 anys. 
 
Prepareu disfresses, castanyes i dolços, seguiu 
les instruccions de la organització i... gaudiu de la 
Castanyada vs Halloween 2022!! 
 
Lloc: Plaça Mn. Baldiri Reixac 
Horaris: 17.30h - Castanyada, 19h - Rua 
 
Per a més informació: jnadal@santacristina.cat   

CULTURA 
Fins al 20 d’octubre 
EXPOSICIÓ 50 ANYS DEL 
CONSORCI – La gestió de 

https://santacristina.cat/agenda.html
https://santacristina.cat/agenda.html
https://entradas.codetickets.com/entradas/espairidaura
https://entradas.codetickets.com/entradas/espairidaura
mailto:jnadal@santacristina.cat
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l’aigua a la Costa Brava 
 

La sala d'exposicions de "la Caixa" acull 
l'exposició 50 anys del Consorci - La gestió de 
l'aigua a la Costa Brava. 
 
La mostra parteix dels continguts del 
llibre Crònica de l’aigua a la Costa Brava, d’Oriol 
Mas i Lloret, publicat aquest any 2021, que narra 
la història de la gestió de l’aigua al litoral de les 
comarques gironines, des de les primeres 
civilitzacions fins a l’actualitat. L’accés dels 
municipis a l’aigua i la proximitat de rius, rieres i 
aiguamolls ha condicionat l’evolució històrica de 
la Costa Brava. En aquesta zona, la gestió hídrica 
ha estat clau per a l’avenç de l’agricultura, la 
demografia i el creixement vinculat al turisme. 
 
No fa gaires anys que els ajuntaments patien, 
estiu rere estiu, per si tindrien prou aigua per a la 
població i els visitants. I també han estat 
immensos els esforços per depurar i reutilitzar la 
poca aigua disponible i, en aquesta iniciativa, el 
Consorci d’Aigües Costa Brava Girona ha estat 
pioner. 
 
Els 50 anys del Consorci són el punt de partida 
del llibre i de l’exposició, que explica tot el procés 
gràcies al qual avui dia quan obrim l’aixeta raja 
aigua, i com aquesta torna depurada al medi. I ho 
fa amb el suport de textos, imatges i un 
audiovisual que ajuden a entendre quina ha estat 
l’evolució en la gestió de l’aigua al litoral de les 
comarques gironines. 
 
L'exposició, que s'emmarca dins del programa 
d'exposicions viatgeres de la Diputació de 
Girona, es podrà visitar fins al 20 d'octubre en els 
següents horaris: 
- Públic en general: Dissabtes de 18 a 20h 
- Centres escolars: en horari escolar de dilluns a 
divendres (Cal cita prèvia al tel. 972 83 70 10 - 
Ext. 2202 o al mail jnadal@santacrsitina.cat ) 
 

Els horaris dels actes 
poden patir variacions 

Consulteu la informació 
actualitzada a 

www.santacristina.cat  
i a les nostres xarxes 

socials  

https://santacristina.cat/agenda.html
https://santacristina.cat/agenda.html
mailto:jnadal@santacrsitina.cat
http://www.santacristina.cat/

