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Viu el Nadal 2017-2018 a Santa Cristina d’Aro

Amb l’arribada del mes de desembre, i com no pot ser d’una altra manera, arriba també una de les
èpoques de l’any més esperades per tothom... les festes de Nadal.
 
En aquestes dates abunden les celebracions - tan populars com familiars - els àpats copiosos, els records 
per als nostres éssers estimats... i també les tradicions, per a les quals hi ha uns protagonistes indiscuti-
bles... els infants. La seva passió, intensitat i innocència, ens fa entendrir i ens fa reviure moments màgics 
que segurament tots hem viscut i que el pas del temps s’ha encarregat d’emmagatzemar als nostres 
records.

Els carrers i cases de Santa Cristina brillen amb l’enllumenat i la decoració nadalenca... i el nostre poble 
viu amb la mateixa passió que un infant la rua de Reis, la Marató de TV3, les activitats esportives, el Parc 
Infantil de Nadal, el caga tió, les audicions de Nadal, els pastorets, les quines... i així fins a 35 activitats 
de tot tipus i per a tots els públics que fan que aquests dies de festa es visquin amb la gran intensitat que 
es mereixen.

Les d’enguany són, però, unes festes de Nadal diferents, marcades per la situació política que es viu 
al nostre país, amb persones empresonades que, a hores d’ara, no sabem si podran gaudir d’aquestes 
dates amb les seves famílies ... des del Consistori, volem tenir un record per a totes les persones que 
pateixen, directa o indirectament les conseqüències d’aquesta situació i, alhora, expressar-los el nostre 
suport més ferm.

Com a alcalde de l’ajuntament de Santa Cristina d’Aro us convido a gaudir de totes les activitats del 
Nadal que celebrarem al nostre municipi i que us presentem en aquest llibret, tot desitjant-vos el millor 
per a aquestes dates. 

Molt bones festes de Nadal a tothom!

Xavier Sala i Congost
Alcalde
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Descarrega’t les activitats aquí 
o a www.santacristina.cat
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Audicions de l'Escola 
Municipal de Música:
 Espai Ridaura · 18 h

12 de desembre 
Sensibilització, saxo i piano  

14 de desembre
Cant, guitarra i bateria

15 de desembre 
Violí, cambra, piano

 i cant coral
 

9 de desembre 

Concert de nadales a càrrec 
de la Coral Cristalls de l’Escola 

Municipal de Música
a les 17.30 h

Pl. Mn. Baldiri Reixac

27, 28, 29
 de desembre 

2, 4 i 5 de gener
 a les 10 h Pavelló

Taller de percussió
 per a joves 

Inscripcions a la Zona Jove 
del 7 al 21 de desembre

Activitat gratuïta i dirigida a joves
que desfilin a la rua de reis 
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Divendres 29
de desembrea les 19 hPavellóPregó de Reis

Arribada del Patge Reial i Pregó de Reis

El Patge Reial rebrà les cartes de tots els 

infants de Santa Cristina d’Aro i les farà arribar 

a Ses Majestats els Tres Reis d’Orient 
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Divendres
5 de gener a les 

18.30 h 

Gran Rua de Reis
Sortida del carrer Salvador 
Dalí rua pels carrers Joan 
Casas i Arxer, on hi haurà 

l’adoració al Nou Nat, seguint 
pel c/ Pere Gironès, c/ 

Teulera i arribada a la plaça 
Mn. Baldiri Reixac, on hi haurà 
instal·lat el campament Reial 
i on finalitzarà la rua amb el 

repartiment d’obsequis per a 
tots els  infants.

 
Si hi ha algun infant que, 
per  força major no pugui 
assistir a la Cavalcada i ho 

comuniquen, demanarem als 
Reis que passin  a visitar-los a 

casa seva.
Més informació: 

Ajuntament: 972 83 60 88
 – Josep Maria

Carrer Centre

Carrer Teulera

er Monturiol

Carrer Dr.Casals

Carrer Dr.Casals

Carrer Professor Dr.Josep Trueta

Carrer President Lluis Companys

Av.Països Catalans

Carrer de Ponent

Carrer d’Enric Heriz i Campaneria

Carrer Joan Casas i Arxer

Carrer Comerç
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Diumenge 3 de desembre 

Marxa Solidària del C.A.
 Santa Cristina

A benefici de l’associació
 El Crep de mi vida

Lloc: Zona Esportiva · Hora: 8h

Fins al divendres 
22 de desembre  

Recollida solidària 
de joguines de la Creu Roja

Lloc: Serveis Socials, Escola Pedralta 
Punt d’Igualtat Zona Jove
Hora: En horari d'obertura

dels centres

Dijous 4 de gener

Entrega de joguina
 solidària de la creu roja

Lloc: Sala d’exposicions de “la Caixa” 
Hora: 8h
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DISSABTE 9 DE DESEMBRE
MARATÓ DE L’ARDENYA 

1€ de cada inscripció es destinarà a la Marató
  Hora: 6h · Lloc: Zona Esportiva

 SORTEIG D’UNA PANERA  PER LA MARATÓ - TARDA DE TALLERS DE NADAL
Hora: 19h · Lloc: Plaça Mn. Baldiri Reixac 

DIMENGE 10 DE DESEMBRE
MAS TAPIOLAS-PITCH&PUTT CATALÀ AMB LA MARATÓ DE TV3 

TORNEIG SOLIDARI DE PITCH&PUTT
Hora: 9h · Lloc: Camp de Pitch&Putt Mas Tapiolas

DISSABTE 16 DE DESEMBRE
CAMINEM i FEM SALUT

Caminada solidària per la Marató – Organitza Ermessendes
Hora: 9h  · Lloc: Oficina de Turisme

FESTIVAL DE NADAL DEL CLUB PATÍ CRISTINENC 
Sorteig de paneres. Col•labora minyons de santa cristina d’aro.

 Recaptació íntegra per la marató de tv3
 Horari: 16.30h · Lloc: Pavelló

DIUMENGE 17 DE DESEMBRE
PASTORETS DE NADAL – SORTEIG D’UNA PANERA SOLIDÀRIA

 Horari: 18h · Lloc: Espai Ridaura

DIMECRES 20 DE DESEMBRE
FESTIVAL DE NADAL DE L’ESCOLA PEDRALTA - Entrada solidària 

Lloc: Espai Ridaura · Horari: 16h
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Del 25 de novembre 
al 23 de desembre

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 23 de desembre

a les 12.30 h a la plaça del Mercat.
Amb animació infantil
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Del 2 al 30 de desembre 

Campanya
La Grossa de Nadal
de Santa Cristina
Sorteig de 1000€ en compres, 

en combinació amb les 4 darreres xifres 
de la Grossa de Nadal
del 31 de desembre
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Diumenge 3 de desembre 
a les 11h

Visita guiada 
als Diorames 

de Solius
Lloc: Monestir de Solius

Concurs 
de pessebres 

a casa.
Inscripcions de l'11 
al 28 de desembre a 

l'ajuntament .
Visita jurat 28 de 

desembre. Lliurament 
premis al PIN de 

Nadal 29 de
desembre

Visites als Diorames de Solius
 Tot l'any 

De  l' 11 a 12.30h  i de 15 a 17.30h
11
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14 de desembre
A les 18.30 h

Sala d'exposicions de "La Caixa"

Festa vermella del Punt d’Igualtat 
(Per a persones que participen en alguna activitat 

del Punt d’Igualtat) + sorteig d’una panera

Diumenge 17 de desembre
A les 18 h

Espai Ridaura

Pastorets de Nadal
Organitza l'associació dona'm un somriure

Preu entrada anticipada 5€ 
Entrades anticipades a l’Esplai 
de la Gent Gran els dies 11, 12, 

13, 14 i 15 de desembre de 
18.30 a 20h

El benefici de les entrades va 
destinat a l'Associació Dóna'm 

un somriure (ajuda a malalts de 
càncer i les seves famílies)

Quina Colla Merlots
26 de desembre a les 18h
30 de desembre a les 22h

i 1 de gener a les 18h
Espai Ridaura
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9 de desembrea les 16.30 hPl. Mn. Baldiri ReixacTarda de tallers de NadalBastons de tió, arbre dels desitjos, tions de pessebre i joguina de Nadal. Xocolatada popular
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20 de desembre
a les 16 h

Punt d'Igualtat
Nadal a 

l'Espai Nadó del Punt 
d'Igualtat

20 de desembre 

a les 16 h

Escola Bressol

Caga tió a l’Espai 

Familiar del Punt 

d’Igualtat



20 de desembre del 2017 a les 16 hEspai RidauraFestival de Nadal de l’escola Pedralta

15

24 de desembre 

a les 12.30 h

Pl. Mn. Baldiri Reixac

Caga tió infantil gegant

20 de desembre 

a les 17.30 h

Escola Bressol

Caga tió a l’Espai 
de joc en família 

del Punt d’Igualtat

20 de desembre 

a les 16 h

Escola Bressol

Caga tió a l’Espai 

Familiar del Punt 

d’Igualtat
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27 de desembre
16 a 20h – 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 a 20h – Taller de pizza nadalenca
17 a 20h - Taller de cartes als Reis
18h - Visita d’en Doraemon 
           i Princeses Frozen

28 de desembre
16h – Taller de fanalets de Reis
16 a 20h – 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 a 20h – Taller “fem un arbre de xocolata sense gluten”
de 17 a 20h – Taller d’arbre de xocolata
18h – III Campionat Mundial de Menjar Polvorons
19h – II Campionat de Water Bottle Flip de Nadal

29 de desembre
de 16 a 20h – Taller de cupcakes
17h – Lliurament del XXIIIè concurs de pesebres
17.15h – Animació infantil amb la Fada Iris
18.30h – Xocolatada popular
19h – Pregó de Reis
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27, 28 i 29 
de desembre 

de 16 a 20 h

Pavelló d'Esports

Parc Infantil de Nadal

Llits elàstics, inflables, tallers de cuina,

 tallers creatius amb Espai Milana, futbolí humà i ping-pong... Espectacle 

infantil amb la Fada Iris, Campionat de menjar polvorons, water bottle flip i 

un munt d’activitats per no parar ni un minut!
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9 de desembre 
a les 6 h

Marató de l'Ardenya
Horari i més info:http://maratoardenya.matxacuca.cat/

3 de desembre 
a les 8 h

Marxa Solidària del 
C.A. Santa Cristina  A benefici de l’associació 

El Crep de mi vida
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16 de desembre

a les 16.30 h

Pavelló

Festival de Nadal del 
C.P. Cristinenc

16 de desembre 
a les 9 h

Caminada per la 
Marató

 Organitza: ErmessendesLloc: Oficina de Túrisme
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2 de desembre a les 20h
Sala d’exposicions de “la Caixa”

Xerrada col•loqui:
 La màgia de l’ecoregió
 a càrrec d’Oriol Costa Lechuga

llicenciat en Dret  

15 de  desembre 
 a les 19h · Biblioteca

Presentació de 3 llibres: 
“El jardí de les delícies” El nou llibre de Quim Pijoan, 

2n volum de les seves  memòries continuació de Tempus Fugit; 

“Trenes tallades: Records d’una nena de Rússia” 
el llibre de Roser Rosés; 

“Des del front més llunyà” el primer llibre d’Antonia Codina  basat en les
 cartes del seu pare escrites des del front durant la guerra civil

  

Xerrada col•loqui:
La màgia de les abelles

 càrrec de Jordi Juan Buscà, president de SAT 
Abellaires Empordanesos

Organitza: Amics de la Casa Màgica  

Diumenges i festius
 a les 12 h

La Casa Màgica

Visites guiades 
al gran Museu de la màgia

 col•lecció Xevi

16 de  desembre
a les 11h Biblioteca

L’hora del conte MUSINFANT 
Aigua, notes i gotes 

Sessió per a nadons de 0 a 3 anys 
(Places limitades – cal reserva prèvia)

16 de  desembre
 a les 20h

Sala d’exposicions 
de “la Caixa”



· FINS AL DISSABTE 23
Campanya Nadal al Mercat
A la Plaça Mercat

· DEL  2 AL 30 DESEMBRE
Campanya La Grossa de Nadal 

· DISSABTE 2
Xerrada col•loqui: La màgia de l’ecoregió
Sala d’exposicions de “la Caixa” · 20h

· DIUMENGE 3
Marxa Solidària del C.A. Santa Cristina
Zona Esportiva · 8h

Visita guiada als Diorames de Solius
Monestir de Solius · 11h 

· DISSABTE 9
Marató de l’Ardenya
Zona Esportiva - 6h

Tarda de tallers de Nadal
Pl. Mn. Baldiri Reixac · 16.30h

Concert de nadales
Pl. Mn. Baldiri Reixac · 17.30h

DIUMENGE 10
Torneig solidari de Pitch&Putt
Camp de Pitch&Putt Mas Tapiolas 9h

 SANTA CRISTINA D’ARO. MÉS INFO A www.santacristina.cat

Tot l’any
Lloc Monestir de Solius

Visites als 
Diorames de Solius

ACTIVITATS DE DESEMBRE
· DEL 11  AL  28 DE DESEMBRE  
Concurs de pessebres a casa

· DIMARTS 12
Audicions de l’EMM: 
Sensibilització, saxo i piano
Espai Ridaura · 18h

· DIJOUS 14
Audicions de l’EMM: 
Cant, guitarra i bateria
Espai Ridaura · 18h

Festa vermella del Punt d’Igualtat
Sala d’exposicions de “la Caixa”· 18.30h

· DIVENDRES 15
Audicions de l’EMM:
Violí, cambra, piano i cant coral
Espai Ridaura · 18h

Presentació de 3 llibres
Biblioteca · 19h

· DISSABTE 16
Caminada solidària per la Marató
Oficina de Turisme 10h

Festival de Nadal del Club Patí Cristinenc
Pavelló 16.30h

L’hora del conte MUSINFANT
Biblioteca · 11h

Xerrada col•loqui: La màgia de les abelles
Sala d’exposicions de “la Caixa”· 20h

DIUMENGE 17
Pastorets de Nadal 
Espai Ridaura · 18h

· DIMECRES 20
Festival de Nadal de l’escola Pedralta
Espai Ridaura 16h

Nadal a l’Espai Nadó del Punt d’Igualtat
Punt d’Igualtat · 16h

Caga tió a l’Espai Familiar 
del Punt d’Igualtat
Escola Bressol · 16h

Caga tió a l’Espai de joc en família
del Punt d’Igualtat
Escola Bressol · 17.30h

· FINS AL DIVENDRES 22   
Recollida solidària de joguines
 de la Creu Roja

· DIUMENGE 24
Caga tió infantil gegant
Pl. Mn. Baldiri Reixac · 12.30h

· DIMARTS 26
Quina Colla Merlots
Espai Ridaura · 18h

· DEL 27 AL 29 DE DESEMBRE
PARC INFANTIL DE NADAL
Pavelló de 16 a 20h

· DIVENDRES 29
Pregó de Reis
Pavelló · 19h

· DISSABTE 30
Quina Colla Merlots
Espai Ridaura · 22h

ACTIVITATS 
GENER 18

RESUM ACTIVITATS DE NADAL 2017-18

· DEL 27 DESEMBRE  AL 5 DE GENER 
Taller de percussió per a joves 
Pavelló · 10h

· DILLUNS 1 
Quina Colla Merlots
Espai Ridaura · 18h

·DIJOUS 4
Entrega de joguina solidària de la Creu Roja
Sala d’exposicions de “la Caixa”· 12.30h

·DIVENDRES 5
Rua de Reis
Carrers poble · 18.30h

Diumenges i festius a les 12h
 La Casa Màgica visites guiades  

al gran Museu de la màgia
 col•lecció Xevi


