Festa Major 2021
Enguany, el programa de la Festa Major d’Arbúcies 2021 seguirà amb les recomanacions i ofereix un programa adaptat
a les normes de seguretat sanitàries actuals. Tal com ja es va fer l’any passat, s’adapta el programa per tal de prevenir
contagis per la Covid-19.
Us preguem el compliment de les mesures que l’organització us anirà indicant, així com respecte, paciència i responsabilitat; volem garantir al màxim la seguretat i la salut de tothom.
Molts dels actes es continuaran fent a CAN CASSÓ, i d’altres es duran a terme a d’altres espais, però sempre, a l’exterior.
Cal destacar que l’aforament a tots els actes és reduït, i en aquells en què l’entrada es pugui adquirir anticipadament,
us agrairem que agafeu només les entrades que realment omplireu. Que tothom pugui gaudir de la Festa Major!
Recordem que, a tots els actes de Festa Major, caldrà respectar la distància de seguretat d’ 1,5 metres.

ASPECTES IMPORTANTS
-Caldrà reservar les entrades/invitacions a través de www.codetickets.com, tant si són entrades de pagament com si són invitacions.
També es dona l’opció de reservar-les a la recepció de La Gabella.
-És indispensable demanar en una sola comanda les entrades/invitacions per a cada família o grup de contacte freqüent
(persones amb qui teniu un contacte freqüent previ).
-Recomanem que aneu a l’acte amb temps i que respecteu el distanciament social mentre espereu el vostre torn per accedir al recinte.
-Caldrà portar mascareta sempre que ho indiqui l’organització.
-Organització i públic hauran de seguir els protocols establerts per garantir la salut de tothom.
-Amb l’adquisició de l’entrada, l’espectador es compromet a complir les normatives i protocols establerts.
-L’organització es reserva el dret d’admissió en cas que l’espectador no compleixi aquestes normatives.
-Recomanem rentar-vos les mans amb el gel hidroalcohòlic que trobareu a tots els recintes.
ACTES ADAPTATS A LA NORMATIVA DEL PROCICAT VIGENT EN EL MOMENT I MODIFICABLES SEGONS EVOLUCIÓ

Salutació de l’alcalde
Ja tornem a ser-hi. Com aquell qui no vol la cosa ha passat un any més. I
quin any! Hem passat més temps amb mesures de confinament que no
pas gaudint de la família i dels amics, de la festa i la xerinola, dels sopars
de colla i de les terrasses dels bars.
Però de mica en mica, sense pressa, anem recuperant una certa “normalitat”. I hem de seguir així, sense pressa si volem fer-ho bé i que no tornin
els mals temps de la Covid-19. Per això, des de la Regidoria de Festes ens
han preparat amb moltes ganes una Festa Major plena d’activitats per a
tots els públics i per a tots els gustos, però posant sempre totes les
mesures necessàries per evitar possibles contagis.
Per aquest motiu els actes s’han concentrat principalment a Can Cassó i
en molts altres indrets, places i carrers del poble com és costum i tradició. Una Festa Major on, bona part de les entitats d’Arbúcies, hi prenen
part activament per fer-la més lluïda i participativa. Gràcies per endavant per la vostra col·laboració.
Com a alcalde només em puc sentir orgullós de la molt bona feina feta
per totes les persones que hi col·laboren. Ja sigui la Comissió de Festes,
la Comissió de Festes Joves o el Ple Infantil. Vagi per endavant l’agraïment de tot el poble a tota aquesta gent que, en dies on tothom està de
festa, es dediquen a tenir-ho tot a punt per al nostre gaudi.
I a tot el poble voldria desitjar-vos uns magnífics dies de Festa Major
amb la sempre agradable companyia de familiars i amics. Recordem
que la festa està per viure-la. I que el seny i la rauxa sàpiguen conviure
en tot allò que fem aquests dies.
Gent d’Arbúcies, que passem una genial FESTA MAJOR 2021!
Ben vostre,

Pere Garriga i Solà
Batlle d’Arbúcies

Salutació de la regidora
Encetem una nova Festa Major d'Arbúcies i, com en els darrers actes,
hem reformulat el programa a última hora. Aquest no és un missatge
desmotivador, sinó un missatge de consciència i responsabilitat.
Crec que tots sabem el que estem vivint les últimes setmanes a Arbúcies i arreu del nostre país, tampoc fa falta dir massa cosa. Tot i així,
apostem, un cop més, per no cancel·lar la Festa Major, ja que també ens
toca, complint sempre la normativa vigent, poder gaudir de la festa.
Durant aquests dos anys de legislatura, l'objectiu principal ha estat, i és,
poder-vos veure a totes i tots al carrer; ballant, cantant, rient i gaudint
amb amics i amb la família. Estic convençuda que molt aviat podrem fer
una festa amb totes les condicions per a les arbucienques i arbuciencs,
dels més petits als més grans.
Fins fa molt poc, pensàvem que la Festa Major d'aquest any ens donaria
una mica més de marge per poder oferir un programa amb més actes
que l'any anterior, i malgrat tot, així ho hem intentat fer de totes maneres. Recordeu, això sí, que és responsabilitat de tothom que puguem
tornar com més aviat millor a viure una festa normal. Aquesta vegada,
però, les mascaretes i l'aforament encara seran protagonistes de la festa.
Hem treballat amb tècnics, voluntaris, comissió de festes i entitats, per
tal d'oferir-vos un programa on tothom tingui el seu espai de trobada.
Gràcies de tot cor per la vostra inestimable feina i implicació!
Esperem que amb aquesta programació, adaptada, haguem aconseguit que la Festa Major sigui un punt de trobada per tal de gaudir
d'aquests dies..., i celebrem, entre altres coses, la unitat que darrerament ens ha ajuntat més com a poble.
Totes i tots fem possible aquesta Festa Major que ara ens toca viure,
gaudim-la!

Judit Prat i Gelpí
Regidora de Festes

Aquest 2021 gaudim amb respecte la Festa Major!
Seria inacabable la llista d’agraïments i no ens
voldríem deixar ningú. Volem agrair, especialment a
la Comissió de Festes, el seu suport incondicional
any rere any per fer possible i �rar endavant la Festa
Major. També a les en�tats espor�ves, culturals i
socials, per la tasca realitzada durant tots aquests
dies i la feina tan ben feta, i que han fet possible un
retorn de la Festa Major perquè puguem gaudir-ne.
Entre totes i tots formeu un equip excepcional!
Gràcies!

programa d’actes
Dijous, 22 de juliol

Dissabte, 24 de juliol

A les 10 de la nit · Can Cassó

De 2/4 de 10 a la 1 del migdia · Prat Rodó

Cinema a la fresca amb la pel·lícula Raya i l’últim drac
Inscripció prèvia a www.codetickets.com
Organitza: Ple Infantil

Sessió d’anellament i cens d’ocells d’Arbúcies, alliberament d’aus i mostres de caixes-niu per a ratpenats,
mallerengues i raspinells
Organitza: A.N.A. (Associació Naturalista d’Arbúcies)

Divendres, 23 de juliol
A les 8 del matí · Pistes de petanca

Torneig de petanca Festa Major Vila d’Arbúcies
Organitza: Club Petanca d’Arbúcies

A partir de 2/4 de 4 de la tarda · Poliesportiu de Can Delfí

Ping-pong. 2n Torneig Popular de Festa Major
Categories infantil i adults. Obert a tothom!

A 2/4 de 12 del matí · Final del passeig de la Glorieta

Inauguració de les noves instal·lacions de l’Associació
Naturalista d’Arbúcies
Organitza: A.N.A. (Associació Naturalista d’Arbúcies)

A 2/4 d’1 del migdia · Museu Etnològic del Montseny

Presentació a càrrec de l’alcalde Pere Garriga i Solà del llibre
Guia geològica urbana d'Arbúcies, del doctor Germán Álvarez

Preu: 5€. Inscripcions al telèfon 636 68 81 89 (també WhatsApp)
Organitza: Club Tennis Taula Arbúcies

A 2/4 de 8 del vespre · Can Cassó

A les 6 de la tarda · Can Cassó

Inscripció prèvia a www.codetickets.com

VIII Trobada de Corals de Casals de Gent Gran amb la
participació del duet de veus joves Acords Amigdesfer
(Mar Saborit i Abril Caubet) i la Coral de Veus Solidàries
d’Arbúcies
Inscripció prèvia a www.codetickets.com
Organitza: Associació de Jubilats i Pensionistes d’Arbúcies

A 2/4 de 9 del vespre · Can Cassó

Acte inaugural de la FESTA MAJOR D’ARBÚCIES 2021

Presentació a càrrec de Jordi Ferragut
Mostra de patinatge artístic, a càrrec del Club Patí Arbúcies i Mostra
d’audició musical, a càrrec de l’Escola de Música Mestre Lluís Torres
d'Arbúcies
Pregó de Festa Major, a càrrec l’equip sanitari del CAP d’Arbúcies.
Mostra de dansa, a càrrec de l’Escola de Dansa d’Arbúcies
Inscripció prèvia a www.codetickets.com

Concert Miquel del Roig

A 2/4 d’11 de la nit · Can Cassó

Vermunólogos amb Òscar Saenz, Tian Lara,
Àngel Miralles
Inscripció prèvia a www.codetickets.com

Dilluns, 26 de juliol
De 10 a 1 del migdia · Passeig doctor Carulla
(baixada de l’Institut)

Posa’t el banyador!
Súper Tobogan Aquàtic Urbà: 50 metres de pura diversió!
També per als més petits, inflables aquàtics
A les 6 de la tarda · Prat Rodó

Tornaboda i concert de sardanes amb la Cobla l’Arbucienca
Hi col·labora: Associació de Dones d’Arbúcies

A les 7 de la tarda · Plaça de la Vila

Diumenge, 25 de juliol
Dins l'horari habitual de cada diumenge, mercat de Festa Major
A les 10 del matí · Museu Etnològic del Montseny

Itinerari Rusiñol. Passejades guiades 2021

És imprescindible inscripció prèvia a La Gabella
(972 86 09 09 o p.montseny.cdmemga@diba.cat)
Organitza: Parc Natural del Montseny i Museu Etnològic del Montseny

De 10 del matí a 6 de la tarda · Plaça de la Vila

Espectacle familiar Els SuperHerois, amb Pop per Xics!
Venda d’entrades a www.codetickets.com

A les 10 de la nit · Can Cassó

Com a acte de cloenda de la Festa Major, obra teatral
Ni rastre de qui vam ser, amb Carles Xuriguera i Fel Faixedas
Venda d’entrades a www.codetickets.com

NOTES

Escape Room exterior, amb Imagina Girona

L’activitat tradicional de TIR AL PLAT, tindrà lloc el dissabte 17 de juliol als
camps de Pla Vicenta, de les 9 del matí a les 9 del vespre.

A 2/4 de 12 del matí · Plaça dels Bosquerols

L’exposició Art X Arbúcies, es podrà visitar del 23 de juliol al 5 de
setembre al Museu Etnològic del Montseny.

Inscripció prèvia a www.codetickets.com

Contes Musicats, a càrrec de la companyia La Minúscula
Organitza: Biblioteca municipal Rafael Vilà i Barnils

A 2/4 d’1 del migdia · Museu Etnològic del Montseny

Inauguració de l’exposició temporal Art X Arbúcies,
mostra col·lectiva d’una quinzena d’artistes arbuciencs
A les 7 de la tarda · Can Cassó

Gran concert de Festa Major amb l’Orquestra Metropol
Inscripció prèvia a www.codetickets.com

Vine i coneix les noves sales expositives
del Museu Etnològic del Montseny
Jornada de portes obertes · Del 23 al 26 de juliol
Horaris:
Divendres d’11 a 2 i de 5 a 8 del vespre
Dissabte i diumenge d’11 a 2 i de 2/4 de 5 a 7 de la tarda
Dilluns d’11 a 2 del migdia

reserves i preus dels actes
Totes les activitats són amb aforament limitat
Les activitats on s’indica:
Inscripció prèvia a www.codetickets.com
Obtenció d’entrades i invitacions, del 16 al 26 de juliol a
través de www.codetickets.com o la recepció de La
Gabella (horari: d’11 a 2 i de 5 a 7 de la tarda)

Per garantir l’accés als diferents actes, es prega a
tothom que reservi prèviament la seva entrada.

informació d’estacionaments
i accessos prohibits (durant la Festa Major)
DIUMENGE, 25 DE JULIOL
Des de 2/4 de 10 del matí
Escape room

Prat Marcet, plaça de la Vila, Major i Vern
6 Carrers:
Reobertura: Finalitzat l’acte.

Durant el matí
Mercat setmanal

6 Carrers: Habituals del mercat

Reobertura: Finalitzat el mercat i com cada setmana

TOTES LES ACTIVITATS DE FESTA MAJOR SÓN AMB
ENTRADA DE FRANC EXCEPTE:

DILLUNS, 26 DE JULIOL

DIUMENGE 25 DE JULIOL

De les 10 del matí a la 1 del migdia
Súper Tobogan Aquàtic

CONCERT DE TARDA AMB LA METROPOL

Preu: 0,5 €

DILLUNS 26 DE JULIOL

SUPERHEROIS AMB POP PER XICS

Preu: 0,5 €

DILLUNS 26 DE JULIOL

TEATRE DE FESTA MAJOR NI RASTRE DE QUI VAM SER
AMB CARLES XURIGUERA I FEL FAIXEDAS

Av. Països Catalans
6 Carrers:
Reobertura: Finalitzat l’acte i la neteja

del carrer i entorn que s’hagi pogut veure afectat.

De les 6 de la tarda a les 9 del vespre
Espectacle dels Superherois

Prat Marcet, plaça de la Vila, Major i Vern
6 Carrers:
Reobertura: Finalitzat l’acte.

Preu: 15 €

Durant els dies de Festa Major s’habilitaran els
estacionaments en semibateria al passeig Palacagüina.

Cinema a la fresca · Raya i l’últim drac

Miquel del Roig

Vermunólogos

Escape room exterior

Dijous 22 de juliol · 10 de la nit · Can Cassó

Dissabte 24 de juliol · 2/4 d’11 de la nit · Can Cassó

Dissabte 24 de juliol · 2/4 de 8 de la tarda · Can Cassó

Diumenge 25 de juliol · de 10 del matí a les 6 de la tarda · Pl. Vila

Itinerari Rusiñol

Diumenge 25 de juliol · 10 del matí · La Gabella

La Metropol

Diumenge 25 de juliol · 7 de la tarda · Can Cassó

La Minúscula · Contes musicats

Diumenge 25 de juliol · 2/4 de 12 del matí
Plaça dels Bosquerols

Súper Tobogan Aquàtic Urbà

Cobla l’Arbucienca

Pop per xics · Súper Herois

Carles Xuriguera i Fel Faixedas · Ni rastre de qui vam ser

Dilluns 26 de juliol · de 10 a 1 del migdia · Passeig doctor Carulla

Dilluns 26 de juliol · 7 de la tarda · Plaça de la Vila

Dilluns 26 de juliol · 6 de la tarda · Prat Rodó

Dilluns 26 de juliol · 10 de la nit · Can Cassó

per unes festes majors i espais d’oci i convivencia

Policia local 686 945 650
Emergències 112
Infància respon 116 111
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