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Benvolgudes, benvolguts,
Novament ens tornem a apropar a unes de les dates més especials de l’any... Les festes de
Nadal. Unes festes que aquest any són més diferents i especials que mai, marcades inevitablement per tota la situació de crisi sanitària i social que estem vivint des del mes de març.
Unes festes en les que les mascaretes i la distància social prendran protagonisme a les
abraçades i els petons, unes festes sens dubte diferents de totes les que hem viscut.
Aquesta situació, però, lluny de fer-nos caure en la desesperança i l’abatiment, ens ha de
fer créixer i ser més forts... No hem de deixar de celebrar aquestes festes... Hem de prendre
les mesures necessàries per a seguir-ho fent... No hem de deixar d’estar en contacte amb
els nostres éssers estimats... Hem d’aprofitar les avantatges de les noves tecnologies per
incrementar més aquest contacte... No hem de deixar de banda les tradicions... Les hem
d’adaptar a la nova situació...
A l’Ajuntament estem treballant per tal que les activitats que se celebrin al municipi aquest
Nadal siguin al més segures possible... Inevitablement hi haurà activitats que no es podran
celebrar per la més pura lògica i sentit comú, però les que se celebrin, caldrà que siguin
amb totes les mesures sanitàries possibles. Amb aquest esperit, us hem preparat una nova
edició del llibret d’activitats de Nadal... que s’editarà en format íntegrament digital, i en
el que hi trobareu tota la informació de totes les activitats que s’organitzen al municipi
aquestes properes festes, totes elles adaptades per tal que es puguin celebrar amb les
màximes garanties per a tothom.
Us desitjo que en gaudiu de totes elles amb els vostres familiars.
Molt bones festes de Nadal, molta salut per a tothom i cuideu-vos molt.
M. Lourdes Fuentes i Faig
Alcaldessa de Santa Cristina d’Aro
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Nadal al mercat

Del 28 de novembre al 19 de desembre
Aquest Nadal comprar al mercat setmanal de
Santa Cristina d’Aro té premi. Entre el 28 de novembre i el 19 de desembre, cada dilluns sortejarem un premi entre totes les persones que facin
les seves compres al mercat. Tres lots de Nadal
valorats en 200 euros cadascun i una bicicleta
elèctrica. Seguiu en directe els sorteigs a l’instagram @santacristina_cat cada dilluns a les 13.30 h.
Santa Cristina d’Aro, dissabtes de mercat.

www.santacristina.cat/nadalalmercat
Campanya la
Grossa de Nadal del 5 de desembre al 6 de gener
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Amb les compres d’aquest Nadal els establiments comercials, bars i
restaurants de Santa Cristina d’Aro regalaran dos premis de 1.000
euros en compres. El sorteig es farà el dia 11 de gener a les 13.30 h
en directe pel compte d’Instagram @santacristina_cat. Aquest Nadal
a Santa Cristina la farem molt grossa!!
Més informació al www.santacristina.cat/lagrossadenadal

40 anys de Viatges i Flors

Divendres 11 - 18.00 h - Espai Ridaura
Presentació del nou llibre il·lustrat d’ Editorial Nórdica.
Performance sobre l’obra.
Actuació musical
Amb la presència
de l’Il·lustrador
Bernat Cormand
Cal inscripció prèvia a la
biblioteca:
972.057.850 / 690.652.478
biblioteca@santacristina.cat
espairidaura@santacristina.cat
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Audicions

de l’Escola Municipal de Música
Dies 14, 15 i 17 de desembre
18.00 h - Espai Ridaura
14/12 - Audició de violí, piano i guitarra
15/12 - Audició de violí, piano, música de cambra i combos
17/12 - Audició de cant i bateria
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L’hora del conte de nadal
Dissabte 19 de desembre
12.00 h - Pati de la Biblioteca

A càrrec d’Ingrid Domingo
Titelles: Camina que caminaràs
Cal inscripció prèvia
a la biblioteca:
972.057.850 / 690.652.478
biblioteca@santacristina.cat
espairidaura@santacristina.cat
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Ballant damunt la lluna
Espectacle d’animació
infantil a càrrec de
Reggae per xics
Dimarts 22 de desembre
18.00 h. - Pavelló
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Venda d’entrades a www.santacristina.cat
Preu 3 € · (Per la Marató de TV3)

https://entradas.codetickets.com/entradas/reggae-per-xics/12909/santacristina/online

Inscripció concurs
de pessebres
a casa
Fins al dia 22 de desembre

Al tel. 972.837.010 – ext. 2202 o al mail
jnadal@ santacristina.cat
(Indiqueu nom, adreça, telèfon i edat de
la persona participant)
Visita del jurat 23 de desembre a partir
de les 16.00 h.
Les imatges dels participants es
publicaran a www.santacristina.cat
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Curs de Monitor/a de
Lleure Infantil i Juvenil

Dies 22, 23, 24, 28, 29, 30 de desembre, 4, 5, 9 i 10 de gener
31 de desembre i 5 de gener només matí; 2 i 3 de gener
intensiu a la casa de colònies L’Aldric (Romanyà)
Escola Pedralta de 09.30 h a 14.00 h i de 15.00 a 19.15 h
T’agradaria treballar de monitor/a d’activitats de temps de lleure?
Vols ser monitor/a de casals d’estiu, campaments, albergs, cases de colònies,
granjes-escoles, aules o escoles de natura?
L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, amb la col·laboració de la Fundació Esplai
Girona, organitza un curs de Monitor/a de Lleure Infantil i Juvenil de forma intensiva
durant les vacances de Nadal, per a joves a partir de 18 anys i persones adultes.
Preu: 200€; 150€ persones empadronades a Santa Cristina d’Aro; 125€ carnet jove
de Santa Cristina d’Aro, monitors de les entitats esportives municipals, persones amb
reconeixement de discapacitat (grau superior al 33%), aturades i famílies que
acreditin la condició de nombroses o monoparentals.
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Inscripció i pagament online: https://bit.ly/34AQwnI
+ Info 606.469.584 o joventut@santacristina.cat

Cagatió infantil

Dijous 24 de desembre
12.00 h - Plaça Mn. Baldiri Reixac
Gratuït. Es facilitarà un bastó a cada infant
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Espectacle de dansa:
El Trencanous
Diumenge 27 de desembre
18.OO h - Espai Ridaura
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Venda d’entrades a https://espairadura.santacristina.cat
Preu 3 € · (Per la Marató de TV3)

Concert de valsos i polques
Dimecres 30 de desembre
19.00 h - Pavelló

Venda d’entrades a https://espairadura.santacristina.cat
Preu 3 € · (Per la Marató de TV3)
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Espectacle Pep Bou
Diumenge 3 de gener
18.00 h - Espai Ridaura

Venda d’entrades a
https://espairadura.santacristina.cat
Preu 3 €
(Per la Marató de TV3)
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Lliurament
de joguina solidària
Dilluns 4 de gener 12.00 h
Sala d’exposicions de “la Caixa”
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Rebuda dels Reis d’Orient

Dimarts 5 de gener 3 sessions -16.00 h -17.45 h -19.30 h - Pavelló
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Cal reserva prèvia a www.santacristina.cat o
a https://entradas.codetickets.com/entradas/rua-de-reis/santacristina/online
(Màxim 6 persones per grup)

Exposició de fotografi es

Fins al 30 de gener -Entrada de la Biblioteca

Maria
Rosa
Comas
Mongay

imatge
Viatjant pel món
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line

Visites als
Diorames de
Solius
Tot l’any

Visites
a la
Casa
Màgica
Tot l’any
d’ 11 a 12.30 h i de 15 a 17.30 h
Monestir Cistercenc de Solius

La Casa Màgica
Cal reserva prèvia al tel.
607.237.911 / 667.292.500
contacte@granmuseudelamagia.com

Taller de percussió
de Nadal 2020
28, 29, 30 de desembre,
2 i 4 de gener
De 10.30 a 12.30 h Espai Ridaura
Batucada a l’adoració dels Reis d’Orient
del 5 de gener de 15.00 a 19.30h
al Pavelló Municipal d’Esports.
Inscripció gratuïta a l’àrea
de Joventut, telèfon
606.469.584 o
correu electrònic
joventut@santacristina.cat
Taller de percussió
gratuït per a joves
a partir de 12 anys
que vulguin participar
a la Colla Jove
Percunautes de Santa Cristina
durant el Nadal 2020.
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RESUM ACTIVITATS DE

NADAL 2020-21

Del 28/11 al 19/12

22/12 - 18.00 h - Pavelló

4/1 - 12.00 h - Sala exposicions de “la Caixa”

Cada dilluns a les 13.30 h sorteig d’un lot de
Nadal valorat en 200 €.
En directe a l’Instagram @santacristina_cat.

Ballant damunt la lluna
Entrades a www.santacristina.cat o
a https://entradas.codetickets.com/entradas/reggae-per-xics/12909/santacristina/online
Preu 3 € (Per la Marató de TV3)

5/1 - Pavelló - Sessions:
16.00 h - 17.45 h -19.30 h

Nadal al mercat
Del 5/12 al 6/1

Campanya la Grossa de Nadal

2 premis de 1.000 € en compres. Sorteig 11 de
gener - 13.30 h - En directe a l’Instagram
@santacristina_cat.

11/12 - 18.00 h - Espai Ridaura

40 anys de Viatges i Flors

Presentació del nou llibre. Performance sobre l’obra
i actuació musical. Cal inscripció a la biblioteca:
972.057.850 / 690.652.478
biblioteca@santacristina.cat
espairidaura@santacristina.cat

Animació infantil – Reggae per xics Lliurament de joguina solidària

Fins al dia 22/12

Inscripció concurs de pessebres a casa
Al tel. 972.837.010 – ext. 2202 o
al mail jnadal@ santacristina.cat
Visita del jurat 23/12 a partir de les 16.00 h

22, 23, 24, 28, 29, 30 /12 i 4, 5, 9 i 10/1

Curs de monitor de lleure Infantil i juvenil

De 9.30 a 14 h i de 15 a 19.15 h - 31 /12 i 5/1 matí
Escola Pedralta - 2 i 3 de gener intensiu a la casa de
colònies L’Aldric (Romanyà)
Inscripció i pagament online: https://bit.ly/34AQwnI
14, 15 i 17/12 -18.00 h - Espai Ridaura+ Info 606 46 95 84 o joventut@santacristina.cat

Rebuda dels Reis d’Orient

Cal reserva prèvia a www.santacristina.cat o
a https://entradas.codetickets.com/entradas/rua-dereis/santacristina/online (Màxim 6 persones per grup)

30/1 - Biblioteca - Exposició de fotografies

Maria Rosa Comas Mongay
Viatjant pel món

Visites als Diorames de Solius
d’ 11.00 h a 12.30 h i de 15.00 h a 17.30 h
Monestir Cistercenc de Solius

Tot l’any

Audicions de l’Escola Municipal 24/12 -12.00 h - Plaça Mn. Baldiri Reixac
Visites a la Casa Màgica
Cagatió infantil
de Música
Gratuït. Es facilitarà un bastó a cada infant
14/12 - Audició de violí, piano i guitarra
15/12 - Audició de violí, piano, música de cambra i combos 27/12 - 18.00 h - Espai Ridaura
17/12 - Audició de cant i bateria
Espectacle de dansa: El Trencanous

19/12 - 12.00 h - Pati de la Biblioteca 30/12 - 19.00 h - Pavelló

L’hora del conte de nadal

A càrrec d’Ingrid Domingo – Titelles: Camina que
caminaràs Cal inscripció prèvia a la biblioteca:
972.057.850 / 690.652.478
biblioteca@santacristina.cat
espairidaura@santacristina.cat

Concert de valsos i polques
3/1 - 18.00 h - Espai Ridaura

Espectacle Pep Bou

Venda d’entrades a
https://espairidaura.santacristina.cat/
Preu 3 € (Per la Marató de TV3)

Tot l’any - La Casa Màgica

Cal reserva prèvia
al tel. 607.237.911 – 667.292.500
contacte@granmuseudelamagia.com

28, 29, 30/12, 2 i 4/1 De 10.30 h a 12.30 h
Espai Ridaura

Taller de percussió de Nadal

Inscripció gratuïta a l’àrea de Joventut, telèfon
606.469.584 o a joventut@santacristina.cat

