AGENDA D’ACTIVITATS · OCTUBRE 2020
CASTELL D’ARO · PLATJA D’ARO · S’AGARÓ

Cada dia, tot l’any
Gimcana d’en Xalarí
Tres propostes per realitzar a Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró
Troba els punts on s’amaga la mascota de turisme familiar i aconsegueix un obsequi
Informació i plànols orientatius amb les pistes a l’Oficina de Turisme
Cada divendres, tot l’any
Mercat setmanal
7-14 h · Aparcament de la Masia Bas · Platja d’Aro
Del 24 d’abril al 5 d’octubre
9è Premi Jordi Comas de Recerca Local
Biblioteca Mercè Rodoreda · Platja d’Aro
Guardó al millor projecte inèdit d’investigació sobre Castell-Platja d’Aro i S’Agaró en tots els seus
àmbits (geografia, història, economia, turisme, aspectes socials, esport, cultura, medi ambient,
biografies, folklore...)
Dotació: 4.500 euros (2.000 euros en el moment de concessió) i 2.500 euros (un cop el jurat
dictamini positivament la qualitat del treball presentat)
Del 18 de juliol al 7 de febrer
Exposició · En el camí... i encara aprenc · Escultura de gran format
9-21 h · Parc dels Estanys · Platja d’Aro
Dilluns i dimecres d’octubre a juny
Fem Esport! Entrenament funcional i running
Dilluns · 18 h · Entrenament funcional (exercicis i moviment per a les tasques diàries)
Dimecres · 18 h · Running (carrera contínua a l’aire lliure)
Informació i inscripcions: esports@platjadaro.com · pij@platjadaro.com
Dijous 1, 8 i 15 d’octubre · 5, 12 i 19 de novembre
Taller d’escriptura · Apunts, cròniques i articles literaris
19 h · Biblioteca Mercè Rodoreda · Platja d’Aro
La “literatura del jo” per convertir en material literari tot allò que forma part de la nostra vida
quotidiana: experiències, dubtes, records, reflexions...
A càrrec de Miquel Martín i Serra, escriptor
(en cas de confiament la continuïtat de l’activitat es realitzaria en línia)
Places limitades · Cal inscripció prèvia (bmr@platjdaro.com)
Dijous de l’1 al 29 d’octubre
Ioga per a joves
18-19.30 h · Espai Ayuke (Palau d’Esports i Congressos) · Platja d’Aro
Desenvolupament d’aspectes físics, psíquics i espirituals · Joves de 14 a 29 anys
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Informació i inscripcions: pij@platjadaro.com
Dijous 1 d’octubre
Benvinguda a La Plaça del Món
18-20 h · Centre Cívic Vicenç Bou · Platja d’Aro
Presentació del curs i de les activitats del primer trimestre
Un punt de trobada, d’acollida i d’intercanvi per a població de diferents cultures que viuen al
municipi
Dijous de l’1 d’octubre al 26 novembre
Taller de costura avançada
19 h · Biblioteca Mercè Rodoreda · Platja d’Aro
Curs de perfeccionament en l'ús de la màquina de cosir
A càrrec d’Adela Figueres
Preu del kit a determinar (imprescindible portar màquina de cosir)
Places limitades · Cal inscripció prèvia (bmr@platjdaro.com)
Divendres 2 d’octubre
Punt de Trobada de Gent Gran · Parlem amb l’alcalde
16-18 h · Centre Cívic Vicenç Bou · Platja d’Aro
Xerrada amb l’alcalde, Maurici Jiménez Ruiz
Places limitades · Cal reserva prèvia (T 972 818 341)
Del 3 d’octubre al 22 de novembre
Exposició · Javier Montesol, un visió de Fortuny
Caps de setmana i festius · 11-13 h i 17-20 h
Castell de Benedormiens · Castell d’Aro
Inauguració: dissabte 3 d’octubre · 19 h
Dissabtes 3, 10 i 17 d’octubre
Taller d’scrap en família
10.30 h · Biblioteca Mercè Rodoreda · Platja d’Aro
Elaboració conjunta entre grans i menuts (a partir de 8 anys) un d’àlbum de fotografia
A càrrec de Glòria Torres · Preu del kit: 11 euros
Places limitades · Cal inscripció prèvia (bmr@platjdaro.com)
Dilluns del 5 d’octubre al 14 de desembre
Conversa en anglès
16 h · Biblioteca Mercè Rodoreda · Platja d’Aro
A càrrec d’English Today · Diàleg, conversa i simulació de situacions reals
(en cas de confiament la continuïtat de l’activitat es realitzaria en línia)
Places limitades · Cal inscripció prèvia (bmr@platjdaro.com)
Dimarts del 6 d’octubre al 14 de desembre
Conversa en francès
16 h · Biblioteca Mercè Rodoreda · Platja d’Aro
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A càrrec de Jacinthe Amor Montes · Diàleg, conversa i simulació de situacions reals
(en cas de confiament la continuïtat de l’activitat es realitzaria en línia)
Places limitades · Cal inscripció prèvia (bmr@platjdaro.com)
Dimarts 6 d’octubre
Expressa’t Taller d’expressió musical
17-19 h · Centre Cívic Vicenç Bou · Platja d’Aro
Activitat comunitària basada en la música, els ritmes, la dansa i el teatre
A càrrec de Nicolás Aiziczon
Dijous 8 d’octubre
Concert amb Pep Poblet i lliurament de premis del 20è Concurs literari per a gent gran
16.30 h · Jardins de la Masia Bas · Platja d’Aro
Espectacle musical “Vet aquí un saxo!”
Tot seguit, lliurament de premis del 20è Concurs Literari Amateur per a Gent Gran
Taller i demostració de Lindy Hop
18-20 h · Centre Cívic Vicenç Bou · Platja d’Aro
Ball en parella amb música swing popularitzat a Nova York al anys 20 del segle XX
A càrrec d’Anaïs Calabuig de Lindy Hop Girona
Divendres 9 d’octubre
Punt de Trobada de Gent Gran · Tarda de relats
16-18 h · Centre Cívic Vicenç Bou · Platja d’Aro
Lectura de les obres del Concurs Literari Amateur per a Gent Gran
Places limitades · Cal reserva prèvia (T 972 818 341)
Dissabte 10 d’octubre
Jornades Europees de Patrimoni 2020
Visita guiada al Camí de Ronda de S’Agaró
11-13 h · Inici del Camí de Ronda, sobre la Platja del Racó · S’Agaró (punt de trobada)
Places limitades · Cal reserva prèvia (visitesguiades@platjadaro.com)
Dimarts 13 d’octubre
Punt de Trobada de Gent Gran · Tarda de relats
16.30-18 h · Centre Cívic Ca La Rafaela · Castell d’Aro
Lectura de les obres del Concurs Literari Amateur per a Gent Gran
Places limitades · Cal reserva prèvia (T 972 818 341)
Taller i demostració de Lindy Hop
17-19 h · Centre Cívic Vicenç Bou · Platja d’Aro
Ball en parella amb música swing popularitzat a Nova York al anys 20 del segle XX
A càrrec d’Anaïs Calabuig de Lindy Hop Girona
Dijous 15 d’octubre
Taller · “Tuneja” la teva roba
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18-20 h · Centre Cívic Vicenç Bou · Platja d’Aro
A càrrec de Tatina Cardozo i Victoria Vannetta, artistes
Divendres 16 i dimarts 20 d’octubre
Club de lectura en francès
16 h · Biblioteca Mercè Rodoreda · Platja d’Aro
A càrrec de Jacinthe Amor Montes
(en cas de confiament la continuïtat de l’activitat es realitzaria en línia)
Places limitades · Cal reserva prèvia (bmr@platjdaro.com)
Divendres 16 d’octubre
Punt de Trobada de Gent Gran · Musicoteràpia
16-18 h · Centre Cívic Vicenç Bou · Platja d’Aro
A càrrec de Víctor García, educador i musicoterapeuta
Places limitades · Cal reserva prèvia (T 972 818 341)
Dilluns del 19 d’octubre al 25 de gener
Curs d’iniciació a la fotografia
19-22 h · Biblioteca Mercè Rodoreda · Platja d’Aro
La visió fotogràfica, la tècnica fotogràfica, els arxius digital i els rudiments del retoc
A càrrec de Diego Espada · Cost: 75 euros
(en cas de confiament la continuïtat de l’activitat es realitzaria en línia)
Places limitades · Cal reserva prèvia (bmr@platjadaro.com)
Dimarts 20 i 27 d’octubre
Taller de Lettering
15 h · Biblioteca Mercè Rodoreda · Platja d’Aro
Elaboració d’un abecedari i la seva decoració creativa
A càrrec de Lletres Boniques
Places limitades · Cal reserva prèvia (bmr@platjadaro.com)
Dimarts 20 d’octubre
Expressa’t · Taller de percussió
17-19 h · Centre Cívic Vicenç Bou · Platja d’Aro
Activitat comunitària basada en la música, els ritmes, la dansa i el teatre
A càrrec de Gerard Rius
Dimarts 20 d’octubre
Formació TIC · WhatsApp i Telegram
17-20 h · Biblioteca Mercè Rodoreda · Platja d’Aro
Xats, contactes, ajustaments, contingut multimèdia, spam, trucades, etc.
A càrrec de la Diputació de Girona · Majors de 16 anys
Places limitades · Cal reserva prèvia (bmr@platjadaro.com)
Dimecres del 21 d’octubre al 27 de gener
Curs de fotografia d’anàlisi d’imatge i narrativa visual
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19-22 h · Biblioteca Mercè Rodoreda · Platja d’Aro
Història de la estètica de la fotografia, anàlisi d’imatge i narrativa visual
A càrrec de Diego Espada · Cost: 75 euros
(en cas de confiament la continuïtat de l’activitat es realitzaria en línia)
Places limitades · Cal reserva prèvia (bmr@platjadaro.com)
Dijous 22 d’octubre
Taller infantil · Cistelleria amb paper diari
17-19 h · Biblioteca Mercè Rodoreda · Platja d’Aro (diverses sessions de 45 minuts cadascuna)
A càrrec d’Ester Casanovas · Infants a partir de 6 anys
Places limitades · Cal reserva prèvia (bmr@platjadaro.com)
La Cuina de la Plaça del Món
18-20 h · Centre Cívic Vicenç Bou · Platja d’Aro
Un espai per compartir receptes i vivències
Divendres 23 d’octubre
Punt de Trobada de Gent Gran · Ioga al parc
16-18 h · Centre Cívic Vicenç Bou · Platja d’Aro
Mètode Feldenkarais · A càrrec de Julie Drenau
Places limitades · Cal reserva prèvia (T 972 818 341)
Dimarts 27 d’octubre
Castanyada popular
16-20 h · Parc de L’Estació · Castell d’Aro
Dimarts 27 d’octubre
Formació TIC · Gestions quotidianes a Internet
17-20 h · Biblioteca Mercè Rodoreda · Platja d’Aro
Reserva d’hores, compres, horaris d’autobús, lectura de diaris, etc.
A càrrec de la Diputació de Girona · Majors de 16 anys
Places limitades · Cal reserva prèvia (bmr@platjadaro.com)
Dijous 29 d’octubre i 26 de novembre
Cicle de conferències · 250 anys del naixement de Beethoven
19 h · Biblioteca Mercè Rodoreda · Platja d’Aro
Entorn històric i cultural, infància i influències, vida personal, el piano i les composicions
A càrrec d’Esther Pardo
Places limitades · Cal reserva prèvia (bmr@platjadaro.com)
Divendres 30 d’octubre
Punt de Trobada de Gent Gran · Cinefòrum
16-18 h · Centre Cívic Vicenç Bou · Platja d’Aro
“Los Chicos del Coro” · A càrrec de CIMAE
Places limitades · Cal reserva prèvia (T 972 818 341)
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