
Dimarts 10

Divendres 13 

Dissabte 14

Diumenge 15

18 a 21  [Polivalent]-  Donació de sang

20.30  [Plaça U d’Octubre] - Pregó

 - Elecció de l’Hereu i la Pubilla

i tot seguit   - Correfoc  amb els DIABLES D’EN PERE BOTERO 
   que ens acompanyaran fins a la pista on farem una copa  
    de cava per celebrar el començament de la Festa Major. 
   (A l’envelat hi haurà servei de bar per a la gent que vulgui sopar)

23.00  [Envelat]  - NIT JOVE amb:  

DOLPHINS CLASS  

SRA TOMASA  
ORQUESTA MARIBEL 

  

09.00  [Pistes de petanca] -  14è Campionat de Petanca (organitza Club de Petanca Aiguaviva).

11.00  [Pineda Parc Pere Cubarsí] - Concurs de dibuix

11.00  [Polivalent]  - Inauguració d’Exposicions

16.00  [Polivalent] - Concurs de Ratafia (organitza Associació Cultural d’Aiguaviva)

17.00  [Envelat] - Concert a càrrec de 

HEAVY PER XICS
                        i berenar per als assistents

18.30  [Envelat] - Exhibició de TAEKWON-DO

21.00  [Envelat] - Sopar de Festa Major a càrrec dels Arrossaires d’Argelaguer 

23.30  [Envelat]  - Ball i concert amb:

HOTEL COCHAMBRE 
DJ COCHAMBRE

11.30  [Envelat] - 2n Torneig d’escacs (per a totes les edats, premis per categories)

12.00  [Església Parroquial] - Ofici Solemne de Festa Major amb acompanyament vocal de  

 la CORAL VEUS AMIGUES D’AIGUAVIVA. 

I, tot seguit: Tres sardanes del vermut,                    

amb la Cobla Orquestra COSTA BRAVA (Vermut per tots els assistents).

16.30  [Camp de futbol] - Partit de futbol “Joves promeses contra velles glòries”

17.00  [Parc Pere Cubarsí] – Jocs de Cucanya (Organitza jovent d’Aiguaviva)

17.00  [Plaça de la Vila] - 3 sardanes amb la Cobla Orquestra COSTA BRAVA

19.00  [Envelat] - Concert amb 

ORQUESTRA COSTA BRAVA
                Lliurament de premis
                I tot seguit, Ball de Fi de Festa
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Organitza l’Ajuntament d’Aiguaviva, amb la col·laboració de la Comissió de Festes d’Aiguaviva. 

L’organització es reserva el dret de modificar els actes de la festa si factors aliens 
a l’organització obliguessin a fer-ho.

Amb el suport econòmic de la Diputació de Girona

Dissabte 14 de setembre

 

 VENDA DE TIQUETS : AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA
FINS EL DIJOUS DIA 12 DE SETEMBRE. (Tiquets fora de 

termini: suplement de 3€)

Menú Infantil

Macarrons 
···

Carn a la brasa 
(botifarra)

amb patates xips 
··· 

Gelat
···

Aigua o refresc

7 € 

Menú Adult 

Amanida
···

Assortiment d’embotits
amb pa amb tomàquet 

···
Carn a la brasa 

(pollastre, botifarra i xulla)
amb patates xips 

··· 
Pasta de rebosteria

···
Vi, gasosa i aigua

···
Copa de cava i 
Cafè amb gotes

15 €  

 XVII sopar de Festa Major


