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Premis 

 



 

Ja has pensat com desitjar un Bon Nadal als familiars i amics? Si no és així en-
cara ets a temps de fer unes postals molt boniques i 100% fetes a mà. 
 

És un taller pensat per famílies amb nens i nenes d’educació infantil i primària. 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
La proposta és l’elaboració de cinc postals de Nadal. Amb aquestes postals es 
treballaran diferents tècniques on els infants podran experimentar i descobrir 
nous mètodes per gaudir de la plàstica. 
 

 

Dissabte 17 de desembre  
 

De 10 a 12h al Centre Polivalent “La Torrentera” 
 

Preu activitat: 10€ per família 



 
Actuació d’agermanament de les Corals Veus Amigues d’Aiguaviva i Josep Ruhí 
de Bescanó. Director: David Sunyer 
Christmas Melodies Robert Gàzquez - piano 
Invitació especial a Sa Buada Gospel Choir de Pineda de Mar. Director: Robert 
Gàzquez. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Recaptació a benefici de: 

 
 
 
           

    Amb el suport de :  

Dissabte 17 de desembre  
 

A les  18.00h al Centre Polivalent “La Torrentera” 
 

Entrada lliure 



 
La Marató de tv3, enguany dedicada a l’Ictus i les lesions meful.lars i cerebrals 
traumàtiques, s’ha convertit en el projecte solidari més gran al nostre territori. 
 
Moltes activitats populars s’organitzen arreu per recaptar diners en un ambient 
participatiu i solidari.  
 
L’Associació Cultural d’Aiguaviva ens proposa un DINAR SOLIDARI: 
 

 
Encàrrecs al correu info@cultural.cat o venda de tickets 1 hora 
abans al centre Polivalent 

A les 14.00h al Polivalent. 
 

Infantil: Macarrons i beguda 4,00€ 

Adults: Macarrons, Carn brasa, pa, allioli i beguda  7,00€ 

TOTS ELS BENEFICIS D’AQUEST DIA ES DESTIRAN 
INTEGRAMENT A LA MARATÓ DE TV3  



 

BASES 
 

1. Poden participar-hi els nens i nenes d’Aiguaviva des de 4 fins a 12 anys 
2. Tema: El Nadal. 
3. Modalitat: Lliure 
4. L’Ajuntament d’Aiguaviva entregarà a cada participant una cartolina amb el se-

gell de l’Ajuntament que servirà per fer-hi el dibuix o pintura i s’hi haurà d’-
anotar, a la part dels darrera, el nom i cognoms, edat i telèfon del participant. 

5. Els dibuixos es realitzaran al Local Cultural de Ca la Neus el proper diumen-
ge 18 de desembre de 2016 a les 12 del migdia. 

6. Cada participant haurà d’aportar tot el material que consideri adient per tal de 
realitzar el seu dibuix. 

7. Exposició dels dibuixos i pintures: S’exposaran les obres al Centre Polivalent 
“La Torrentera” des del 19 de desembre de 2016 fins al 8 de gener de 2017. 

8. S’atorgaran tres premis a les millors obres segons edats: 
• De 4 a 6 anys. 
• De 7 a 9 anys 
• De 10 a 12 anys 

9. El jurat seleccionarà, entre els dibuixos premiats amb el primer lloc de cada ca-
tegoria, el que servirà per confeccionar la postal de Nadal de l’any següent. 

10. Els premis s’atorgaran el diumenge dia 8 de gener de 2017 a les 12h al Cen-
tre Polivalent “La Torrentera” 

 



Divendres 23 de desembre 
 

A les 18.00h al Centre Polivalent “La Torrentera” 
 

Inscripcions a l’Ajuntament fins el dia 21 

Tió, tió, caga torró,  d'aquell tant bó; si no en tens més caga diners, si no en 

tens prou, caga un ou. 



 

 

Presentació del calendari per l’any 2017 de l’Ajuntament d’Aiguaviva.  
 
 

 

Divendres 23 de desembre 
 

A les 20.00h al Centre Polivalent “La Torrentera” 
 
 
 



 
Pot participar-hi tothom que ho desitgi. Només calen dues coses: ésser d’A-

iguaviva i inscriure’s a l’Ajuntament abans del dia 23 de desembre. 
 
Cada pessebre participant serà qualificat per un jurat.  

El guanyador s’anunciarà diumenge 8 de gener 
 

A les  12.00h al Centre Polivalent “La Torrentera” 
 

Hi haurà obsequis per a tots els participants 



 

Dissabte 24 de desembre a les 24h 
 

A l'església  

Diumenge 25 de desembre a les 12.00h 

A l'església  



Dilluns 26 de desembre 
 

A les 18.00h al Centre Polivalent “La Torrentera” 
 

 

Vine a la tradicional Quina de Nadal d’Aiguaviva. 

Hi trobaràs un gran assortiment de regals: lots de productes, pernils, electrodo-
mèstics, i moltes sorpreses més. I sorteig d’una monumental panera!!! 

Enguany organitzada pels Alumnes de 4art d’ESO d’Aiguaviva i Vilablareix 

 

 

 

 

           

 
 
 



dijous 5 de gener a les 19.00h  
 

 
RECORREGUT PREVIST: 
 

Enguany SSMM els Reis de l’Orient arribaran també a Aiguaviva.  
S’aproparan al poble pel Carrer Major, seguiran pel Carrer Verge de Vilademany, 
Carrer Circumval·lació fins arribar a la Pl. de l’església  

 

I si vols que els Reis Mags vinguin a casa teva a saludar-vos personalment, 
vine a dir-ho a l’Ajuntament abans de les 2 de la tarda del dia 4 de gener 



ELS REIS D’ORIENT BUSQUEN AJUDANTS I 
COL.LABORADORS!! 
 
Si t’interessa col·laborar en els preparatius de recepció 
dels Reis Mags d’Orient, pots adreçar-te a l’Ajuntament 
on prendran nota del teu nom, edat i telèfon. 
 
Convindria saber-ho abans del 23 de desembre 
 
Els Reis t’ho agrairan!!! 
 



Amb la col.laboració de: Organitza: 

    Ajuntament d’Aiguaviva Diputació de Girona 


