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Viu el Nadal 2016-2017 a Santa Cristina d’Aro

Els propers dies, el Nadal irromprà amb força al nostre poble i envairà els carrers i cases 
del nostre municipi.

Santa Cristina d’Aro canviarà la seva fisonomia, l’enllumenat nadalenc omplirà de colors 
les nits més llargues i fredes de l’any...

Els cristinencs i cristinenques respirarem ambient nadalenc per tots cantons. Les tradi-
cions més arrelades, els àpats i les reunions familiars estaran a l’ordre del dia de les agen-
des de la nostra ciutadania.

Aquests dies tan especials, els viurem atapeïts d’activitats de tot tipus... des de les més
tradicionals - com la rua de Reis-, fins a les més solidàries -com les diverses activitats de la
Marató de TV3 -, passant per les musicals i culturals – com els diferents concerts i audicions 
de Nadal- , les campanyes comercials que promouen el comerç local, les més lúdiques, les
destinades als infants, les que ens faran pair els torrons ... en resum, un llarg ventall de
possibilitats que denoten que el nostre, és un poble que viu aquestes festes amb vitalitat i
passió.

Com a alcalde de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro és un orgull presentar-vos una nova
edició d’aquest llibret en el que hi trobareu un recull de les diferents activitats que celebra-
rem,i viurem a Santa Cristina aquests dies de festa.

Us convido doncs a viure amb nosaltres el Nadal 2016-2017, un Nadal que us desitgem que
sigui del tot inoblidable.

Molt bones festes de Nadal a tothom!

Xavier Sala i Congost
Alcalde
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Descarrega't les 
activitats aquí!
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10 de desembre del 2016 a les 17.30 hPlaça Mn. Baldiri Reixac
Cantada de nadales dels alumnes de l'Escola de Música

18 de desembre del 2016 

a les 12.30 h
Església

Concert de Nadal
Coral Santa Cecilia,
alumnes de l'Escola 
de Música  i altres
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20 i 22 de desembre del 2016 
a les 18 h

Espai Ridaura
Audicions de Nadaldels alumnes de l'Escola 

de Música

10 de desembre del 2016 a les 17.30 hPlaça Mn. Baldiri Reixac
Cantada de nadales dels alumnes de l'Escola de Música

18 de desembre del 2016 

a les 12.30 h
Església

Concert de Nadal
Coral Santa Cecilia,
alumnes de l'Escola 
de Música  i altres

28, 29 i 30 de 

desembre del 2016,

2 i 4 de gener del 2017 

a les 10 h Pavelló

Taller de percussió: 
Colla els Percunautes
per a joves a partir de 10 anys

Activitat gratuïta i dirigida a joves 

que desfilin a la rua de reis.

Inscripcions a la Zona Jove del 7 

al 15 de desembre
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30 de desembre del 2016 

a les 19 h

Pavelló

Pregó de Reis

(dins del PIN)



Sortida del carrer Salvador 
Dalí rua pels carrers Joan 
Casas i Arxer, on hi haurà 
l’adoració al Nou Nat, se-
guint pel c/ Pere Gironès, c/ 
Teulera i arribada a la plaça 
Mn. Baldiri Reixac, on hi 
haurà instal·lat el campa-
ment Reial i on finalitzarà 
la rua amb el repartiment 
d’obsequis per a tots els  in-
fants.
 
Si hi ha algun infant que, 
per  força major no pugui 
assistir a la Cavalcada i ho 
comuniquen, demanarem 
als Reis que passin  a visi-
tar-los a casa seva.
Més informació: Ajunta-
ment: 972 83 60 88 – Josep 
Maria
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5 de gener del 2017 
a les 18.30 h

Carrers dels poble

Rua de Reis
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7 de desembre del 2016
a les 17.30 h 

Escola Bressol

Xerrada a l'Espai familiar del 
Punt d'Igualtat: 
Arriba el Nadal: 

Escollim joguines respectuoses, 
pedagògiques i adequades 

a cada etapa vital. 
A càrrec d'Anabel Rico de l'Espai la Milana

Fins el dia 22 de 

desembre del 2016 

Tot el dia

Recollida solidària 

de joguines
de la Creu Roja

a: Serveis Socials, escola Pedralta, 

Punt d'igualtat, Zona Jove

4 gener del 2017 Punt d'Igualtat a les 12 hEntrega de joguina solidària Creu Roja



Diumenge 4 de desembre
MAS TAPIOLAS - PITCH&PUTT CATALÀ AMB LA MARATÓ DE TV3 - TORNEIG SOLIDARI

Lloc:Camp de Pitch&Put Hora: 9 h 
Organitza: Mas Tapiolas Pitch&Putt MAS TORRELAS - 

P&P CATALÀ AMB LA MARATÓ DE TV3 - TORNEIG SOLIDARI
Lloc: Camp de Pitch&Put Hora: 9 h
Organitza MasTorrellas Pitch&Putt

Dissabte 10 de desembre
LA MARATÓ DE L’ARDENYA 

(1€ de cada inscripció per la Marató) 
Lloc: Zona Esportiva municipal Hora: 6 h Organitza: A.E.Matxacuca

TALLER DE BASTONS DE TIÓ - SORTEIG D’UNA PANERA PER LA MARATÓ
Lloc: Plaça Mn. Baldiri Reixac Hora: 19 h

Dissabte 17 de desembre
NADAL AL MERCAT - EXHIBICIÓ SOLIDÀRIA DE ZUMBA A CÀRREC DE SÒNIA FUENTES

Lloc: Plaça del Mercat Hora: 12.30 h
PASTORETS DE NADAL - SORTEIG D’UNA PANERA SOLIDÀRIA

Lloc: Espai Ridaura Hora: 19 h

Diumenge 18 de desembre
PARTIT DE FUTBOL AMERICÀ 

SENGLARS-PAGESOS  
SORTEIG D’UNA PANERA SOLIDÀRIA 

Organitza Club Esportiu Senglars de Santa Cristina d’Aro
Lloc: Camp de futbol Hora: 12.30 h

FESTIVAL DE NADAL DE PATINATGE - Entrada íntegra per la Marató
Organitza Club Patí Cristinenc Col·labora: Minyons de Santa Cristina d’Aro

Lloc: Pavelló d’Esports Hora: 16.30 h

Dimecres 21 de desembre
FESTIVAL DE NADAL DE L’ESCOLA PEDRALTA - ENTRADA SOLIDÀRIA

Lloc: Espai Ridaura Hora: 18 h
Entrada solidària 9Sa
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del 2 al 30 de desembre del 2016   ComerçosLa Grossa de Nadalde Santa CristinaSorteig de 1000€ en compres, 
en combinació amb les 4 darreres xifres de la Grossa de Nadaldel 31 de desembre

Del 26 de novembre 

al 17 de desembre del 2016, 

dissabtes de 9 a 14 h

Plaça del mercat

Campanya Nadal al mercat 

Sorteig de dues paneres 

valorades en 250€ cadascuna,

per compres al mercat. 

Demana la teva butlleta per cada compra.

Sorteig el dia 17 de desembre a les 12.30 h 

a la plaça del Mercat.
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del 10 al 29 de desembre 

del 2016 

Concurs d'aparadors 

de Nadal 

Es sortejerà un sopar per valor de 100€

Visita del jurat el 29 de desembre. 

Entrega de premis el 30 de desembre 

a les 17 h al PIN de Nadal

17 de desembre del 2016de 8 a 14 h Plaça del MercatMercat de NadalArtesania, comerç, exhibicions, animació infantil, xocolatada popular...
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15 de desembre del 2016
A les 19 h

Sala d'exposicions de "La Caixa"

Celebració de Nadal de l'alumnat 
del Punt d'Igualtat i socis/es del 

banc del temps

26 de desembre del 2016i 1 de gener del 2017A les 18.00 hEspai Ridaura
Quina Colla Merlots

28, 29 i 30 de 
desembre del 2016 
de 10.30 a 12.30 h 

Taller de ràdio 
per a joves
(a partir de 10 anys)

Inscripcions a la Zona Jove fins
els 15-12-2016

10 de desembre del 2016

A les 21 h

Espai Ridaura

Tardor de teatre:

Et planto

de la companyia El vol del pollastre

Taquilla inversa
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17 de desembre del 2016
A les 19 h

Espai Ridaura

Pastorets de Nadal
Preu entrada anticipada 5€ Boutique Romy
El benefici de les entrades va destinat a l'Associació Dóna'm un somriure (ajuda a malalts de càncer i les seves famílies)

28, 29 i 30 de 
desembre del 2016 
de 10.30 a 12.30 h 

Taller de ràdio 
per a joves
(a partir de 10 anys)

Inscripcions a la Zona Jove fins
els 15-12-2016
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21 de desembre del 2016 a les 16 h
Escola Bressol

Cagatió a l'Espai Nadó del Punt d'Igualtat

10 de desembre del 2016 
a les 16.30 h

Pl. Mn. Baldiri Reixac
Taller de bastons de tió 

i arbre dels desitjos



15

21 de desembre del 2016 a les 16 h
Escola Bressol

Cagatió a l'Espai Nadó del Punt d'Igualtat

24 de desembre del 2016 a les 12.30 hPl. Mn. Baldiri ReixacCagatió infantil

21 de desembre 

del 2016 a les 17.30 h

Escola Bressol

Cagatió a l'Espai 

Familiar del Punt 

d'Igualtat
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28 de desembre
16 h a 20 h – Milana Juganera
      Espais de joc de taula i de construcció (5 - 12 anys)
      Espai de joc lliure, heurístic i sensorial (fins a 4 anys)
      Espai lliure de pintura i entreteniment (3 - 10 anys)
16 h a 20 h – Taller de pizza nadalenca
17 h - Taller de cartes als Reis
18 h - Visita dels personatges de la Patrulla Canina

29 de desembre
16 h - Taller de fanalets de Reis
16 h a 20 h – Milana Juganera
      Espais de joc de taula i de construcció (5 - 12 anys)
      Espai de joc lliure, heurístic i sensorial (fins a 4 anys)
      Espai lliure de pintura i entreteniment (3 - 10 anys)
16 h a 20 h – Taller arbre de xocolata sense gluten
17 h – Taller de manualitats amb llaminadures
18 h - II Campionat Mundial de Menjar polvorons
19 h –Campionat de water bottle flip 
       (Llançament de ampolles “tunning” de Nadal)

30 de desembre
16 h a 20 h – Taller “Frosty cupcake”
17 h – Lliurament del XXIIè concurs de pessebres
17.15 h – Animació infantil amb la Fada Iris 
18.30 h – Xocolatada popular
19 h – Pregó de Reis amb la colla el Percunautes

del 28, 29 i 30 de desembre 
del 2016 de 16 a 20 h
Pavelló d'Esports

Parc Infantil de Nadal:
Entrada gratuïta

Inflables, scalèxtric, futbolí humà, 
ping-pong, tallers, zona wii,

i moltes sorpreses més!
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18 de desembre del 2016

a les 16.30 h

Pavelló

Festival de Nadal del 

C.P. Cristinenc

17 de desembre del 2016a les 12.30 h
Plaça del Mercat
Zumba Solidari.

classe a càrrec de Sònia Fuentes

28 de desembre
16 h a 20 h – Milana Juganera
      Espais de joc de taula i de construcció (5 - 12 anys)
      Espai de joc lliure, heurístic i sensorial (fins a 4 anys)
      Espai lliure de pintura i entreteniment (3 - 10 anys)
16 h a 20 h – Taller de pizza nadalenca
17 h - Taller de cartes als Reis
18 h - Visita dels personatges de la Patrulla Canina

29 de desembre
16 h - Taller de fanalets de Reis
16 h a 20 h – Milana Juganera
      Espais de joc de taula i de construcció (5 - 12 anys)
      Espai de joc lliure, heurístic i sensorial (fins a 4 anys)
      Espai lliure de pintura i entreteniment (3 - 10 anys)
16 h a 20 h – Taller arbre de xocolata sense gluten
17 h – Taller de manualitats amb llaminadures
18 h - II Campionat Mundial de Menjar polvorons
19 h –Campionat de water bottle flip 
       (Llançament de ampolles “tunning” de Nadal)

30 de desembre
16 h a 20 h – Taller “Frosty cupcake”
17 h – Lliurament del XXIIè concurs de pessebres
17.15 h – Animació infantil amb la Fada Iris 
18.30 h – Xocolatada popular
19 h – Pregó de Reis amb la colla el Percunautes

10 de desembre 
del 2016 a les 6 h

Marató de l'Ardenya
Horari i més info:http://maratoardenya.matxacuca.cat/
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Del 12 al 29 
de desembre del 2016

Concurs de 
pessebres a casa
Inscripcions fins al dia 23/12 a l'Ajuntament. Visita jurat el dia 29/12. Lliurament de premis al PIN de Nadal el dia 30/12. T 972 83 60 88

Tot l'any
de 11 a 12.30 h i de 15 a 17.30 hMonestir de Solius
Visites als  Diorames de Solius

4 de desembre del 2016 
a les 11 h

Monestir de Solius
Cal inscripció a l'oficina de Turisme.

Visita guiada als 
Diorames de Solius
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14 de  desembre del 2016
a les 16 h Espai Nadó

i a les 17.30 h Espai Familiar

Presentació de la Bibliomaleta 
a l'Espai Nadó i a l'Espai Familiar

del Punt d'Igualtat.
Arrela't a la lectura. Lectures de 0 a 5 anys. 

Exposició dels primers llibres per iniciar els infants 
a la lectura: una mostra diversificada i enriquidora 

amb qualitat literària i gràfica.

Tot l'any
de 11 a 12.30 h i de 15 a 17.30 hMonestir de Solius
Visites als  Diorames de Solius

16 de desembre del 2016

a les 19 h Biblioteca

Presentació del llibre:

"Memòries d'Infantesa"

el darrer llibre de Joaquim Pijoan

i 

"Deu nits de somnis"

de Soseki Natsume

Diumenges i festius

a les 12 h

Reserves: t.667 29 25 00

Visites guiades 

a la Casa Màgica 

Dissabte 3 de desembre

Sala d’exposicions 

de “la Caixa”
20 h

Organitza: Amics de la Casa Màgica

Xerrada-col.loqui: 

La màgia del joc d’escacs 



RESUM ACTIVITATS DE NADAL 2016 A SANTA CRISTINA D’ARO. MÉS INFO A www.santacristina.cat


