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Presentació Calendari 2016 
 

Presentació del calendari per l’any 2016 de l’Ajuntament d’Aiguaviva.  
 
 

 

Divendres 18 de desembre 

A les 20h al Centre Polivalent “La Torrentera” 
 
 

 



Diumenge 20 de desembre 

A les 18h al Centre Polivalent “La Torrentera” 

 

Inscripcions a l’Ajuntament fins el dia 18 

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

tens prou, caga un ou. 

Caga-Tió 



 

 

Concert de Guitarres de l’EMG 
 
Des de l'Escola de Música del Gironès estem posant totes les ganes i la música 
per a celebrar un Nadal ben musical.  
 
Acompanyaran als joves músics de l'EMG, entre d'altres, la Coral Interval i 
l'Escola de Guitarres del Gironès, formacions que complementen i completen la 
formació pedagògica i musical dels nostres alumnes a l'Escola de Música del 
Gironès  
 
 

Dimarts 22 de desembre 

A les  20 h al Centre Polivalent “La Torrentera” 

 
Concert gratuït 

 
 
 



XXIè Concurs  de Pessebres 
 

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

aviva i inscriure’s a l’Ajuntament abans del dia 24 de desembre. 
 
Cada pessebre participant serà qualificat per un jurat.  

El guanyador s’anunciarà diumenge 10 de gener 
A les  12:00h al Centre Polivalent “La Torrentera” 

 

Hi haurà obsequis per a tots els participants 



Missa del Gall 

Ofici solemne de Nadal 

 

Dijous 24 de desembre a les 24h 
A L'església “Sant Joan d’Aiguaviva” 

Divendres 25 de desembre a les 12’30h 
A L'església “Sant Joan d’Aiguaviva” 



 

Dissabte 26 de desembre 

A les 18h 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 

 

 

 

 

 

          Organitza: 

 
 
 

Quina de Nadal 



Cinema: “Dos a la carta” 
 “Oscar, un intel·ligent broker de ciutat i Dani, un pagès babau sense ofi-
ci ni benefici, descobreixen que són germans i es veuen obligats a com-

partir Can Pitu, un restaurant perdut en un idíl·lic entorn rural.”  

UNA COMÈDIA DE ROBERT BELLSOLÀ QUE NO ET POTS PERDRE! 

I tot seguit, videofórum amb el seu director, Robert Bellsolà  

 

Dimarts 27 de desembre 

A les 18’30h al Centre Polivalent “La Torrentera” 
 

Preu entrada: 3€ 
La recaptació anirà dedicada íntegrament a la Marató de TV3  



XIè Concurs de Dibuix i pintura Infantil 
 

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 pintura i s’hi haurà 
d’anotar, a la part dels darrera, el nom i cognoms, edat i telèfon del partici-
pant. 

5. Els dibuixos es realitzaran al Polivalent el proper diumenge 27 de de-
sembre de 2015 a les 11’30 del matí. 

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 a l’edifici del poli-
valent des del dia 22 de desembre de 2014 fins al 11 de gener de 2015. 

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 se-
güent. 

10. Els premis s’atorgaran el diumenge dia 11 de gener de 2015 a les 12h. 



Concert de Nadal 
 
Sota la direcció de David Sunyer, director de la Coral “Veus Amigues” d’Aiguaviva, 
vine al Concert de Nadal. 
 
 

Diumenge 3 de gener 
 

A les  19’00h al Centre Polivalent “La Torrentera” 
 

Entrada gratuïta 



dimarts 5 de gener a les 19’00h  
 

Cavalcada de Reis 
 
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 

Pessebre 

Vivent 



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 24 de desembre 
 
Els Reis t’ho agrairan!!! 
 


