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Benvolgudes, benvolguts,

S’apropen les festes de Nadal i un any més els carrers de Santa Cristina d’Aro 
respiraran Nadal per totes bandes... Les cases es decoraran amb els arbres, 
pessebres i garlandes tan típiques d’aquesta època de l’any, els cristinencs i 
cristinenques tornarem a desitjar-nos bones festes, salut i felicitat, i la màgia 
d’aquestes dates omplirà tots i cadascun dels racons de les nostres llars. 
Aquest any, tornarem a gaudir novament de les trobades familiars tan típiques 
d’aquestes dates... Però no hem d’oblidar el que hem passat, ni el que ens ha 
costat arribar on som.

Des d’aquestes línies us vull transmetre un missatge d’optimisme, però també 
de prudència... Optimisme perquè les xifres de contagis a casa nostra són molt 
baixes degut a la vacunació i també a les mesures de distanciament i masca-
reta que la majoria seguim... I prudència perquè no hem d’abaixar la guàrdia! 
Arreu les xifres de contagis han augmentat considerablement degut a la rela-
xació de les mesures... Nosaltres hem de seguir sent prudents!

Amb aquest esperit, des de l’Ajuntament us hem preparat un Nadal per a gau-
dir-lo a Santa Cristina d’Aro envoltats de la nostra gent, amb totes les activitats 
tradicionals que celebràvem sempre però adaptades a la situació actual per tal 
que petits i grans gaudim al màxim d’aquestes festes tan especials.

Fa un any vam celebrar un Nadal molt diferent al que estàvem acostumats... 
Aquest any serà distint a l’any passat i espero que sigui un pas endavant per a 
poder tornar a la normalitat el més aviat possible.

Des del consistori us volem desitjar unes molt bones festes de Nadal i un feliç 
2022.
Molta salut per a tothom i cuideu-vos molt.

M. Lourdes Fuentes i Faig
Alcaldessa de Santa Cristina d’Aro

Seguiu en directe el sorteig a
l’Instagram santacristina_aj      

el dia 20 de desembre a les 11.00 h

SANTA CRISTINA D’ARO
Del 27 de novembre

al 18 de desembre de 2021

SANTA CRISTINA D’ARO
Del 27 de novembre

al 18 de desembre de 2021

Santa Cristina d’Aro, dissabtes de mercat
Més informació al web

www.santacristina.cat/nadalalmercat

Aquest Nadal comprar al mercat setmanal de 
Santa Cristina d'Aro té premi. 

Aquest any sortejarem
una bicicleta elèctrica i
un lot de Nadal valorat

en 250 euros entre totes
les persones participants. 
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2021

Dissabte 4 de desembre

De 06:30 h (recollida primers pitralls) 
fins a les 14 h (tram curt i mitjà) o 16 h 
(tram llarg) 
Plaça Mossèn Baldiri Reixach
Curses de 10km, 23km i 43km. 

Circuits amb corriols nous.
La cursa de 10km és apta per tots els 
públics, per fer en família i/o animals 
de companyia (Han d’anar lligats). 

Cal llicència federativa o pagar el 
suplement de 5€ per la llicència. 

Organitza: A.E. Matxacuca

Amb el suport de
l’Associació d’Empresaris
Santa Cristina Emprèn

+info:  https://www.matxacuca.
com/portfolio/trail-ardenya/

VIU EL NADAL
AMB EL COMERÇ

DE SANTA CRISTINA D’ARO

àrea de
romoció
conòmicae

Comerç, Ocupació i Mercats

Del 4 de desembre al 6 de gener
Als establiments comercials, bars

i restaurants de Santa Cristina d’Aro

Sorteig d’un premi de
1.000 euros

i l’altre de 
500 euros en compres

Sorteig dels premis
el dia 11 de gener

a les 11.00 h a través de
l’Instagram de l’Ajuntament

@santacristina_aj

Demana la
teva butlleta

www.santacristina.cat/viuelnadal



Cal llicència federativa o pagar el 
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Del 6 de desembre al 7 de gener de 2022
L’associació de comerciants Santa Cristina Emprèn, decorarà la 
plaça del Mercat amb motius nadalencs.



Club de lectura
amb jazz
Divendres 10 de desembre a les 19 h
Auditori Espai Ridaura

LECTURES I
COMENTARIS DEL 
CONTE
“Tony Takitani”
d’HARUKI
MURAKAMI

ACTUACIÓ DE:
Geogia Bonell (actriu) amb el

duet Jazz-Gangs
Activitat gratuïta i oberta a tothom

La biblioteca proporciona exemplar del llibre

Hora del Conte Dissabte 11 de desembre
a les 12 h

Pati de la Biblioteca

A càrrec d’Olga Cercós:

“On és la mama?”
Narració oral per a nadons
(recomanat a partir de 20 mesos).

Conte carregat d’emocions i tendresa que
fa reflexionar sobre el paper de la mare.

Tothom necessita algú que jugui amb nosaltres, ens 
faci pessigolles, ens cuidi i ens protegeixi dels perills; 
ens alimenti i ens posi a dormir. Aquest conte explica 
als més menuts la importància del temps lliure de les 
mares, que també necessiten temps per a elles i encara 
que marxin, sempre tornen.

Cal inscripció prèvia a la biblioteca:
972-057850 / 690.652.478
biblioteca@santacristina.cat



16.30 h:
Taller de bastons de tió
Arbre dels desitjos
Taller de Joguina de Nadal
Photocall nadalenc

17.30 h:
Cantada de Nadales de l’EMM

18 h:
Xocolatada popular

18.30 h:
Sorteig d’una panera solidària a benefici de
l’Associació Cristinenca Dona’m un somriure
(L’associació d’ajuda a malalts de càncer
i a les seves famílies)

Tarda d’activitats
de Nadal

Dissabte 11 de desembre de 2021 a les 16.30 h
Plaça Mn. Baldiri Reixac



Quines de la
colla Els Merlots
Dies 11, 26 de desembre i
1 de gener al Pavelló

11 de desembre: 22.30 h

Eròtica
Venda tiquets:

18 euros anticipada / 20 euros mateix dia

26 de desembre i 1 de gener: 17.30 h

Quina Tradicional
Organitza: Colla Els Merlots

Dilluns 13 de desembre
De 16 a 17.30 h  Punt d’Igualtat
Famílies de l’Espai Neix
(de 0 a 1 any de vida del nadó)

Dimecres 15 de desembre
De 16 a 17.30 h Punt d’Igualtat
Famílies de l’Espai Creix
(d’1 a 2 anys de vida del nadó)

De 17.30 a 19 h  Punt d’Igualtat
Famílies de l’Espai Descobreix
(de 2 a 3 anys de vida de l’infant)

Més informació al Punt d’Igualtat – 637 889 203 – igualtat@santacristina.cat

Taller “Construïm una joguina en família”



SORTEIG SOLIDARI
D’un lot de productes de
Club Patí Cristinenc

Dilluns 20 de desembre

Venta de butlletes:
Del 13 al 19 de desembre

Dilluns 13 de desembre
De 16 a 17.30 h  Punt d’Igualtat
Famílies de l’Espai Neix
(de 0 a 1 any de vida del nadó)

Dimecres 15 de desembre
De 16 a 17.30 h Punt d’Igualtat
Famílies de l’Espai Creix
(d’1 a 2 anys de vida del nadó)

De 17.30 a 19 h  Punt d’Igualtat
Famílies de l’Espai Descobreix
(de 2 a 3 anys de vida de l’infant)

Més informació al Punt d’Igualtat – 637 889 203 – igualtat@santacristina.cat

Dies 16, 20 i 21
de desembre a les 18 h

Espai Ridaura

Dijous 16, a les 18 h,
Alumnes de Bateria,

cant i Piano 

Dilluns 20, a les 18 h,
Alumnes de violí i cant,

sensibilització i guitarra 

Dimarts 21, a les 18 h,
Alumnes de Combos

i piano 

Audicions

de l’Escola

Municipal

de Música



Inscripció fins al dia 21 de desembre
Al tel. 972 83 70 10 – ext. 2202 o
al mail jnadal@ santacristina.cat 

Visita del jurat dimarts 28 de desembre a partir de les 16 h 

Lliurament de premis 29 de desembre a les 17 h al PIN

CONCURS DE
PESSEBRES A CASA



Inscripció fins al dia 21 de desembre
Al tel. 972 83 70 10 – ext. 2202 o
al mail jnadal@ santacristina.cat 

Visita del jurat dimarts 28 de desembre a partir de les 16 h 

Lliurament de premis 29 de desembre a les 17 h al PIN

CONCERT
DE NADAL

CAGATIÓ INFANTIL
Divendres 24 de desembre a les 12 h
a la Plaça Mn. Baldiri Reixac 

Dijous 23 de desembre a les 20 h a l’Espai Ridaura
Taquilla inversa per a la Marató.

Amb la participació de:
GOSPEL D’ARO.
CORAL SANTA CECÍLIA
ALUMNES ESCOLA DE MÚSICA
COMBOS DE JAZZ I ROCK DE L’EMM



 Dies 27, 28 i 29 de desembre
De 16 a 20 h al Pavelló

Inflables, circuit de karts, futbol 3x3, taules ping-pong, taller de circ, zona 
de jocs de taula, espectacle de dansa urbana… Un munt d’activitats i sor-
preses per a passar-ho d’allò més bé!
Entrada gratuïta!
27 de desembre
De 16 a 20 h – Zona Ping-pong (a partir de 6 anys)
De 16 a 20 h – Zona inflables (a partir de 3 anys)
De 16 a 20 h – Jocs de taula (a partir de 3 anys)
De 16.15 a 19.45 h – Taller de circ per xics (a partir de 6 anys)*
De 17 a 20 h – Taller de cartes als Reis (a partir de 3 anys)
28 de desembre
De 16 a 20 h – Zona Ping-pong (a partir de 6 anys)
De 16 a 20 h – Zona inflables (a partir de 3 anys)
De 16 a 20 h – Jocs de taula (a partir de 3 anys)
De 16.15 a 19.45 h – Taller de circ per xics (a partir de 6 anys)*
De 17 a 20 h – Taller de fanalets de Reis (a partir de 3 anys)
29 de desembre
De 16 a 20 h – Zona Ping-pong (a partir de 6 anys)
De 16 a 20 h – Zona inflables (a partir de 3 anys)
De 16 a 20 h – Jocs de taula (a partir de 3 anys)
De 16.15 a 19.45 h – Taller de circ per xics (a partir de 6 anys)*
A les 17 h – Lliurament de premis del XXVIè concurs de pessebres
A les 17.15 h – Dansa urbana i animació
a càrrec de One Unity Dance Studio
A les 18.30 h – Xocolatada popular a càrrec
dels alumnes de 6è de l’escola Pedralta.
A les 19 h – Pregó de Reis amb
la Colla Jove Percunautes
*Tallers amb places limitades.
Inscripcions al 606 46 95 84
Més info a www.santacristina.cat
Amb la col·laboració de
Supermercat Bon Preu i Esclat

 (Parc Infantil de Nadal 2021) PIN



Circ per xics!
Dilluns 27, dimarts 28 i dimecres 29 de desembre de 2021 
Al Pavelló Municipal d’Esports de Santa Cristina d’Aro
(pista interior) 

Taller de Nadal sobre malabars, equilibris amb objectes, 
xanques, cable, slackline, monocicle, acrobàcia i verticals, 
expressió i creació artística amb l’Associació Pengim-Pen-
jam!

Gratuït!

Infants a partir de 6 anys

Inscripcions prèvies per apuntar
els infants a cadascuna de les sessions
al 606 46 95 84
(Trucada o whatsapp)

3 sessions/dia i
màxim de 12 participants/sessió:

1er grup de 16.15 a 17.15 h
2on grup de 17.30 a 18.30 h
3er grup de 18.45 a 19.45 h



Curs d’informació turística
Dilluns 27, dimarts 28, dimecres 29 i dijous 30 de desembre de 
2021 
De 9 a 14 h a la Zona Jove (sala polivalent)

T’agradaria treballar de recepcionista? D’informa-
dor/a de carrer o en una oficina? T’interessa l’atenció 
al client en fires o festivals?
Curs de formació ocupacional de 20 h, dirigit a joves a partir de 
16 anys que vulguin formar-se en la gestió de serveis d’informa-
ció turística d’un destí i/o activitat i donar informació al visitant 
en càmpings i hotels, oficines de turisme, fires, festivals o es-
pectacles!
 
Entrega de diploma de la formació.
 
Preu: 50€; 30€ persones empadronades a Santa Cristina d’Aro; 
25€ carnet jove de Santa Cristina d’Aro,
persones amb reconeixement de discapacitat
(grau superior al 33%) i famílies que acreditin la condició de 
nombroses o monoparentals.
 
Inscripció i pagament online a joventut.santacristina.cat
 + Info al 606 46 95 84 o joventut@santacristina.cat



Dilluns 27 i dimarts 28 de desembre de 2021;
i 4 de gener de 2022 
De 10.30 a 12.30 h
Escola Pedralta (gimnàs)

Per a joves a partir de 14 anys que vulguin participar a la 
Colla Jove Percunautes de Santa Cristina durant el Nadal 
2021

Gratuït!

Batucada a la Rua de Reis Mags el 
dimecres 5 de gener. Trobada a les 
16.00 h al Pavelló Municipal d’Esports.
Inscripció i + Info al 606 46 95 84 
(Trucada o whatsapp)

Taller de percussió
de Nadal

Dimecres 29 de desembre
A les 19h al Pavelló

REBUDA DEL
PATGE REIAL



Recollida de Joguina Solidària 
Fins al 31 de desembre 

- Lloc: Creu Roja Sant Feliu de Guíxols, departament de Serveis 
Socials o Punt d’Igualtat

Compra d’etiquetes solidàries
- El Club Patí Cristinenc col·labora amb la campanya de recolli-
da de joguines de la Creu Roja

“Els seus drets en joc”.
Hi vols col·laborar? És molt fàcil!!
Des del Club estem preparant una col·lecció d’etiquetes que les 
pots utilitzar per penjar a l’arbre de Nadal, pots fer-les servir 
per posar el nom a qui van dirigits els regals de Nadal o qualse-
vol altra cosa que se’t passi pel cap.
El donatiu és d’1€ per etiqueta. 
Venda de etiquetes dies 4 i 11 de desembre davant
el supermercat Esclat o directament al Club Patí Cristinenc

Lliurament de
joguina solidària
Dimarts 4 de gener – 12 h
Sala d’exposicions de “la Caixa”

Joguina Solidària



Concert de Cap d’any
“A Ritme de Vals”
Diumenge 2 de gener de 2022
18 h a l’Espai Ridaura
+ info a espairidaura.cat 

Rua dels Reis Mags de l’Orient
Dimecres 5 de gener
A les 18.30 h
Rua pels carrers del poble.
Sortida Pl. Pedró, aturada a l‘església on hi haurà l’adoració al 
nou Nat, seguint per l’Av. Església, c/ pere Geronès, 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 pot assistir a la 
cavalcada i ho comunica, demanarem als Reis que passin a 
visitar-los a casa seva.

+ informació: Tel. 972 83 70 10 – Ext. 2202
(Àrea de Festes de l’Ajuntament)



CONCERT FAMILIAR - OPERAMIDA
Dissabte 8 de gener a les 18 h
Espai Ridaura
+ info a espairidaura.cat

VISITES ALS DIORAMES DE SOLIUS
Tot l’any d’11 a 12.30 h i de 15 a 17.30 h
Monestir Cistercenc de Solius



Visites a la Casa Màgica
Tot l’any

La Casa Màgica

Cal reserva prèvia al tel. 607 23 79 11 – 667 29 25 00
contacte@granmuseudelamagia.com



Resum activitats
Nadal 2021-22
NADAL AL MERCAT
Del 27 de novembre al 18 de desembre
Aquest Nadal comprar al mercat setmanal 
de Santa Cristina d’Aro té premi.
Sorteig dilluns 20 de desembre 11 h

TRAIL ARDENYA 2021
Dissabte 4 de desembre
Curses de 10km, 23km i 43km.

VIU EL NADAL AMB EL
COMERÇ A SANTA CRISTINA D’ARO
Del 4 de desembre de 2021
al 6 de gener de 2022
Als establiments comercials i de serveis

DECORACIÓ PLAÇA DEL MERCAT
Del 6 de desembre al 7 de gener de 2022
L’associació de comerciants Santa Cristina 
Emprèn, decorarà la plaça del Mercat amb 
motius nadalencs.

CLUB DE LECTURA AMB JAZZ
Divendres 10 de desembre a les 19 h
Auditori Espai Ridaura

HORA DEL CONTE
Dissabte 11 de desembre
a les 12 h al Pati de la Biblioteca
“On és la mama?”

TARDA D’ACTIVITATS DE NADAL
Dissabte 11 de desembre de 2021
16.30 h a la Plaça Mn. Baldiri Reixac

QUINES DE LA COLLA ELS MERLOTS
Dies 11 de desembre 22.30 h,
26 de desembre i 1 de gener 17.30 h 
Al Pavelló

TALLER “CONSTRUÏM UNA JOGUINA EN 
FAMÍLIA”
Dilluns 13 i dimecres 15 de desembre
Al Punt d’Igualtat

AUDICIONS DE L’ESCOLA MUNICIPAL
DE MÚSICA
Dies 16, 20 i 21 de desembre
Espai Ridaura

SORTEIG UN LOT DE PRODUCTES
del CP Cristinenc per la Marató de TV3
Del 13 al 19 de desembre
Venda tiquets del 13 al 19 de desembre
Sorteig 20 de desembre 

CONCURS DE PESSEBRES A CASA
Inscripcions fins al dia 21 de desembre
CONCERT DE NADAL PER A LA MARATÓ 
DE TV3
23 de desembre a les 20 h
Espai Ridaura
CAGATIÓ INFANTIL
Divendres 24 de desembre a les 12 h
Plaça Mn. Baldiri Reixac
PIN (PARC INFANTIL DE NADAL 2021)
27, 28 i 29 de desembre. De 16 a 20 h 
Al Pavelló
TALLER DE PERCUSSIÓ DE NADAL
Dilluns 27 i dimarts 28 de desembre de 
2021 i 4 de gener de 2022 
Escola Pedralta (gimnàs)
Batucada a la rua de Reis Mags (5 de gener)
CURS D’INFORMACIÓ TURÍSTICA
27, 28, 29 i 30 de desembre
A la Zona Jove (sala polivalent)
CIRC PER XICS!
27, 28 i 29 de desembre de 2021 
Al Pavelló Municipal d’Esports de Santa 
Cristina d’Aro (pista interior)
REBUDA DEL PATGE REIAL
Dimecres 29 de desembre. A les 19 h
al Pavelló
RECOLLIDA DE JOGUINA SOLIDÀRIA
Fins al 31 de desembre
LLIURAMENT DE JOGUINA SOLIDARIA
Dimarts 4 de gener – 12 h
CONCERT DE CAP D’ANY - A RITME DE VALS
Diumenge 2 de gener de 2022 a les 18 h
Espai Ridaura
RUA DELS REIS MAGS DE L’ORIENT
Dimecres 5 de gener a les 18.30 h 
Rua pels carrers del poble. 
CONCERT FAMILIAR - OPERAMIDA
Dissabte 8 de gener a les 18 h
Espai Ridaura
VISITES ALS DIORAMES DE SOLIUS
Tot l’any de 11 a 12.30 h i de 15 a 17.30 h
Monestir Cistercenc de Solius
VISITES A LA CASA MÀGICA
Tot l’any 
A La Casa Màgica

La celebració de les activitats 
anunciades en aquest llibret està 
supeditada a les restriccions que 

marquin les autoritats sanitàries per 
la pandèmia del COVID-19


