
Agenda d’Activitats 

Nadal 2019-2020 



 

CONTES  

DE NADAL 
A càrrec de la Minúscula Teatre 

 

L’HORA DEL CONTE 
“Contes de Nadal” 

 

DIJOUS 12 DE DESEMBRE  

A les 17.15H 

a “Ca la Neus” 

 
 

 

Organitza l’Ajuntament d’Aiguaviva 





 

 A les 17h  XOCOLATADA amb coquetons per berenar. Preu 1€ 

Les donacions d’enguany es destinaran a la lluita contra                          

LES MALALTIES MINORITÀRIES 

A les 14h, al polivalent DINAR SOLIDARI, organitzat per l’Associació 

Cultural d’Aiguaviva. Encàrrecs al correu info@cultural.cat o venda ti-

quets 1 hora abans. 

Menú:  

Infantil: Macarrons i beguda 4,00€ 

Adults: Macarrons, carn a la brasa, pa,  allioli i beguda  7,00€ 

A les 9.15h, CAMINADA POPULAR I ESMORZAR Preu:3€ nens, 5€ 

adults. Sortida des del Polivalent 

Diumenge 15 de desembre de 2019 

Durant tot el dia (entrada 4€) 
 

Tallers de Tions i altres manualitats. Jocs de fusta gegants i inflables... 

 De 11 a 14h. XXVè CONCURS DE DIBUIX I PINTURA INFANTIL.  

I, a més.. 

Venda de flors de Nadal  

Sorteig d’una panera (també pots participar portant quelcom per omplir 

la panera)  

També podeu fer coques per vendre com a postres després de dinar. 

Tots els beneficis d’aquest dia es destinaran íntegrament a la Marató de Tv3 
   

mailto:info@cultural.cat


 

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 segell de l’Ajuntament que servirà per fer-hi el dibuix o pintu-

ra 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 Centre Polivalent “La Torrentera”, 

el proper diumenge 15 de desembre de 2019 d’11 a 14h. 

 

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 Po-

livalent “La Torrentera” des del 17 de desembre de 2019 fins al 12 de 

gener de 2020. 

 

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 categoria, el que servirà per confeccionar la postal de Nadal de 

l’any següent. 

 

10. Els premis s’atorgaran el diumenge dia 12 de gener de 2020 a 

les 12h al Centre Polivalent “La Torrentera” 

 

XXVè CONCURS DE DIBUIX I PINTURA INFANTIL 





 

 

 

 

TIÓ I XOCOLATADA 
 

Dissabte 21 de Desembre 

a les 17.30h 

 al Centre Polivalent “ La Torrentera”  

 

Nens/nenes de 0 a 10 anys 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Inscripcions a l’Ajuntament  
fins divendres dia 13 de desembre 

 

Preu: 5 €        

         



Organitza l’Ajuntament d’Aiguaviva 









Amb la col.laboració de: Organitza: 

Ajuntament d’Aiguaviva Diputació de Girona 


