FESTA

Salutacio de l’alcalde
Arbúcies és un poble que no para mai, al llarg de tot l’any sempre hi ha
activitats. Ara ens arriba la Festa Major. Són quatre dies d’actes per a
tots els gustos. Des dels més menuts als més grans, passant pels joves
i pels que ja estem en “aquella edat”.

Una Festa Major que ens agrada participada, que sigui lloc de trobada,
de gaudir i d’animació. Uns dies en què ens hem de despreocupar del
rellotge i del despertador i un xic també dels horaris. Ja se sap que
l’activitat acaba quan ja clareja, o sigui ben d’hora. Gaudim-la amb
xerinola però també pensant en les persones que s’han de llevar aviat.
Volem una Festa Major on el respecte estigui per davant de tot. Som un
poble on la tolerància sempre ha estat part del nostre patrimoni com
a persones. Exercim-la.
Ens veiem en qualsevol dels molts actes i la fem petar una estona. Som
un poble molt viu i ens en sentim persones orgulloses de ser-ho. I si
veiem aquests dies la gent de la Comissió de Festes, donem-los les
gràcies per la molta i molt bona feina que fan al llarg de tot l’any
preparant-nos la Festa perquè nosaltres en gaudim.
Visca la Festa Major i visca la gent d’Arbúcies.
Ben vostre,

Pere Garriga i Solà
Batlle d’Arbúcies

Salutacio de la regidora
Un cop superada la ressaca emocional de les Enramades viscudes
aquest any, donem el tret de sortida a la Festa Major!

Arbucienques i arbuciencs, tenim una nova oportunitat de celebrar,
amb les veïnes i veïns, la unió de poble i les ganes de passar-ho molt i
molt bé. Un any més, tornen les activitats que feia dos anys que no
podíem fer i, com sempre, per a totes les edats.
Tenim l'honor de celebrar un cop més el cinquantenari dels Gegants
d'Arbúcies que seran els pregoners. Tornen els concerts, les activitats
aquàtiques, el campionat de botifarra, la tornaboda, activitats i espectacles pels nens, pels joves i pels grans, i molt més...

I com sempre, i més important, vull donar les gràcies a les entitats,
associacions, comissions i a totes aquelles persones que col·laboren o
organitzen cadascun del actes que trobarem en aquest programa.
Vivim la Festa Major com nosaltres sabem, celebrem com a poble
aquests dies!
Judit Prat i Gelpí
Regidora de Festes

PROGRAMA D’ACTES
DIVENDRES, 29 DE JULIOL
A les 8 del matí · Nova Llar de Jubilats
Torneig de petanca Festa Major Vila d’Arbúcies
Organitza: Club Petanca d’Arbúcies

A les 4 de la tarda · Casa de Repòs Santa Creu d’Arbúcies
Actuacions
Presentació a càrrec de Jordi Ferragut. Coordinació a càrrec de
Ferran Noguera amb la col·laboració de Joaquim i Agustí (tècnics
de so).
Escola de Dansa d’Arbúcies
Maite (Mabrina)
Pilar
Joan Tort i Helena Miró
Anna Manyer i Margarita
Ramon Cobos
Jaume Fàbregas
En acabar, berenar per a tothom.
Organitza: Casa de Repòs Santa Creu d’Arbúcies

A les 4 de la tarda · Nova Llar de Jubilats · 20€/parella
Campionat de botifarra
Inscripcions abans de començar el campionat.

A 2/4 de 7 de la tarda · Can Cassó
IX Trobada de Corals de Casals de Gent Gran amb la participació
de la Coral Can Blat, de Sant Hilari Sacalm; de la Coral Tot Cor, de
Lloret de Mar; de la Coral Rosó, d’Osor; de la Coral de l’Esplai de la
Caixa, de Caldes de Malavella i de la Coral Veus Solidàries, d’Arbúcies.
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 2022
Presentació a càrrec de Jordi Ferragut.
Mostra d’audicions musicals, a càrrec de l’Escola de Música Mestre
Lluís Torres d'Arbúcies; de dansa, a càrrec de l’Escola de Dansa
d’Arbúcies; de patinatge artístic, a càrrec del Club Patí Arbúcies; i
mostra de funky, a càrrec dels grups de la Regidoria d’Activitat
Física i Esport .
Pregó de Festa Major, a càrrec de l’Associació de Geganters i
Grallers d’Arbúcies amb motiu del 50è aniversari dels gegants.
A 2/4 d’11 del vespre · Zona barraques
Concerts amb les actuacions d’Afterglow, La Loca Histeria i Dj
Weah

DISSABTE, 30 DE JULIOL
De 2/4 de 10 a la 1 del migdia · Prat Rodó
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)

A 2/4 de 12 del matí · Plaça de la Vila
Festa de l’escuma amb Jaume Barri
Edat recomanada: Per a totes les edats

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 2 de la tarda · Can Cassó
Dinar de Colles Joves
Reserva prèvia a Codetickets.

Organitza: Associació de Festes Joves d’Arbúcies

A 2/4 de 6 de la tarda · Plaça de la Vila
Plantada de gegants
Organitza: Associació de Geganters i Grallers d’Arbucies

A les 6 de la tarda · Plaça de la Vila
Tonietti trio, tren de cançons, espectacle infantil
Edat recomanada: De 3 a 8 anys

A 2/4 de 7 de la tarda · Plaça dels Bosquerols
Correbars amb la Xaranga Damm-er (per a majors de 18 anys)
Reserva prèvia a Codetickets.

Organitza: Associació de Festes Joves d’Arbúcies

A les 7 de la tarda · Plaça de la Vila
Cercavila gegantera
Recorregut pels carrers Prat Marcet, Pont, Magnes, Pietat, avinguda dels Països Catalans �ins a la placeta de Can Reus.
Organitza: Associació de Geganters i Grallers d’Arbucies

A 2/4 d’11 del vespre · Zona barraques

Concerts amb les actuacions de Gwrando NP, Banda Biruji
i Dj Ciskela
A les 11 del vespre · Can Cassó

Ball de Festa Major amb Xarop de nit

DIUMENGE, 31 DE JULIOL
Dins l’horari habitual de cada diumenge
Mercat setmanal
A les 10 · Museu Etnològic del Montseny · 3€
Itinerari Rusiñol. Passejades guiades 2022
El pintor i escriptor Santiago Rusiñol feu diverses estades a la vila
d’Arbúcies entre 1927 i 1930, els darrers de la seva vida. Aquesta
ruta vol acostar la seva �igura i relació amb Arbúcies a través
d'una passejada que recorre els espais que li serviren d'inspiració
i de les anècdotes d'un personatge que fou molt estimat a
Arbúcies. Guiatge a càrrec de Núria Martí.
Inscripcions i informació a La Gabella. Tel. 972 86 09 08.
Correu: p.montseny.cdmemga@diba.cat.
A les 12 del migdia · Plaça dels Bosquerols
Contes de Festa Major, a càrrec de Joan de Boer.
Arriba la Festa Major de la nostra vila i el poble s'omple de gent de tot
arreu, grans espectacles, jocs i un munt de contes!
Edat recomanada: de 4 a 10 anys.
Organitza: Biblioteca d’Arbúcies

A les 6 de la tarda · Plaça de la Vila
Bingo
Organitza: Associació de Festes Joves d’Arbúcies

A les 6 de la tarda · Zona esportiva Can Pons
Holi festival
La venda de sobres de colors es farà abans de començar.
Edat recomanada: Per a totes les edats

A les 7 de la tarda · Can Cassó
Gran concert de Festa Major amb l’Orquestra Metropol
A les 7 de la tarda · Museu Etnològic del Montseny
5a edició del Fem Festa, Fem Montseny
Passejada guiada per la Riera d’Arbúcies per gaudir del
nostre entorn natural i cultural. Finalitzarà a la zona de
la Corbadora amb coca per als assistents mentre ens
endinsem a la Llegenda de la Dona d’Aigua. Representació a càrrec
d’H6 Teatre. Per a més informació adreceu-vos a La Gabella.
Inscripcions limitades.
A les 10 del vespre · Can Cassó
Ball de Festa Major amb l’Orquestra Metropol

A 2/4 d’11 del vespre · Zona barraques
Concerts amb les actuacions de Molotov Band, La
Tropical i Savage Dj

DILLUNS, 1 D’AGOST
De 2/4 d’11 del matí a 2/4 de 2 del migdia · Piscines Municipals
Festa aquàtica
Edat recomanada: Per a totes les edats
A les 6 de la tarda · Prat Rodó
Tornaboda i audició de sardanes amb la Cobla L’Arbucienca
Organitza: Associació de Dones d’Arbucies

A 2/4 de 7 de la tarda · Plaça de la Vila
Espectacle familiar Els Superherois, de Pop per Xics
Edat recomanada: Per a totes les edats

A 2/4 d’11 del vespre · Can Cassó · 15€
Espectacle Una nit amb el Mag Lari
Venda anticipada a Entràpolis i a La Gabella.
La venda dels excedents es farà a taquilla a Can Cassó una hora
abans de començar l’espectacle.

Reserves i preus dels actes
BARRAQUES
L’Ajuntament d’Arbúcies informa del funcionament de barraques:
- Cal portar el DNI o NIE
- Disposarà d’empresa de seguretat (vigilants de seguretat privada
i controladors d’accés) amb el nombre d’efectius segons la normativa vigent.
- Disposarà d’empresa de serveis preventius (ambulància) amb el
nombre d’efectius segons la normativa vigent.
- Disposarà d’un únic accés, tant per a l’entrada com per a la sortida
del recinte.
- Disposarà d’un total de tres sortides d’emergència.
- No es farà responsable de la venda i/o subministrament de
begudes alcohòliques a menors d’edat.
- MENORS DE 16 ANYS (segons normativa vigent)
1. Podran accedir al recinte acompanyats del pare/mare/tutor/adult autoritzat (un mateix adult podrà responsabilitzar-se de més
d’un menor).
2. El pare/mare/tutor/adult autoritzat del menor tindrà l’obligació
d’emplenar el document d’autorització-responsabilitat.
2.1 Es pot portar preparat (el trobareu a www.visitarbucies.com).
2.2 Es podrà emplenar a l’entrada del recinte.
- No es permetrà accedir al recinte amb objectes de vidre, llaunes
i/o qualsevol objecte que suposi un perill. El personal de seguretat
privada actuarà en conseqüència per tal d’evitar-ne l’entrada, única
i exclusivament, per vetllar pel públic assistent com pels propis
artistes.

- Control de l’aforament: Malgrat ser un recinte amb entrada de
franc, i segons l’actual normativa de prevenció dels òrgans competents en Espectacles Públics i Activitats Recreatives en espais a
l’aire lliure delimitats, els controladors d’accés actuaran en
conseqüència, única i exclusivament, per vetllar per la seguretat del
públic assistent.
- A l’entrada del recinte, s’aconsella llegir els rètols informatius que
s’hi col·locaran.

CONCERTS I BALLS DE NIT A CAN CASSÓ (de
franc)

LLOTGES PER AL DISSABTE I DIUMENGE A LA
NIT A CAN CASSÓ
- LLOTJA ANTICIPADA: 6€ (taula + 6 cadires)
- LLOTJA A TAQUILLA: 10€ (taula + 6 cadires)
(La cadira amb adquisició de llotja està assegurada, la resta �ins a
esgotar existències).
Venda anticipada de llotges: el 26, 27 i 28 de juliol a La Gabella, en
el seu horari habitual.

informacIO d’estacionaments i
accessos prohibits
DISSABTE 30 DE JULIOL

DIUMENGE 31 DE JULIOL

Des de 2/4 de 10 del matí
Festa de l’escuma

Durant el matí
Mercat setmanal

Carrers: Prat Marcet, plaça de la Vila, Major i
Vern.
Reobertura: Finalitzat l’acte i l’oportuna neteja
de la plaça i carrers de l’entorn que s’hagin pogut
veure afectats.

Des de les 4 de la tarda
Tonietti trio, trenet de cançons i plantada i cercavila de gegants
Carrers: Prat Marcet, plaça de la Vila, Major i
Vern.
Reobertura: Finalitzat l’acte.

En els carrers del seu recorregut (Prat Marcet, Pont,
Magnes, Pietat, avinguda dels Països Catalans i
placeta de Can Reus), no quedarà prohibida la
circulació, però tindran circulació lenta els vehicles
que coincideixen amb ella.

Carrers: Habituals del mercat.
Reobertura: Finalitzat el mercat i com cada setmana.

Des de les 4 de la tarda
Bingo

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

DILLUNS 1 D’AGOST

Des de les 4 de la tarda
Espectacle familiar Els Superherois

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

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

Afterglow

La Loca Histeria

Dj Weah

Festa de l’escuma

Divendres a 2/4 d’11 del vespre · Zona Barra-

Divendres a 2/4 de 3 de la matinada · Zona barraques

Divendres a 2/4 d’1 de la nit · Zona Barraques

Dissabte a 2/4 de 12 del matí · Plaça de la Vila

Tonietti trio, tren de cançons

Plantada i cercavila amb els Gegants d’Arbúcies

Correbars amb la Xaranga Damm-er

Dj Ciskela

Dissabte a les 6 de la tarda · Plaça de la Vila

Dissabte a 2/4 de 7 de la tarda · Plaça dels Bosquerols

Dissabte a partir de 2/4 de 6 de la tarda · Plaça de la Vila

Dissabte a 2/4 de 3 de la matinada · Zona barraques

Gwrando NP

Banda Biruji

Xarop de nit

Itinerari Rusiñol

Dissabte a 2/4 d’11 del vespre · Zona barraques

Dissabte a les 11 del vespre · Can Cassó

Dissabte a 2/4 d’1 de la nit · Zona barraques

Diumenge a les 10 del matí · Museu Etnològic del Montseny

Contes de Festa major

Diumenge a les 12 del migdia · Plaça dels Bosquerols

Fem Festa, Fem Montseny

Diumenge a les 7 de la tarda · Museu Etnològic del Montseny

Gran concert de Festa Major i ball amb l’Orquestra Metropol
Diumenge a les 7 de la tarda i a les 10 del vespre · Can Cassó

Molotov Band

La Tropical

Savage Dj

Audició de sardanes amb la Cobla L’Arbucienca

Diumenge a 2/4 d’11 del vespre · Zona barraques

Diumenge a les 3 de la matinada · Zona barraques

Diumenge a 2/4 d’1 de la nit · Zona barraques

Dilluns a les 6 de la tarda · Prat Rodó

Els Superherois, de Pop per Xics

Dilluns a 2/4 de 7 de la tarda · Plaça de la Vila

Espectacle Una nit amb el Mag Lari
Dilluns a 2/4 d’11 del vespre · Can Cassó
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