
FESTA 
MAJOR
Arbúcies, del 24 al 27 de juliol de 2020



Des de l’Ajuntament hem posat tots els esforços per a fer possible una Festa Major en etapa de represa. Preguem el compli-
ment de les mesures que l’organització us anirà indicant així com el respecte, la paciència i la responsabilitat; volem garan�r 
al màxim la seguretat i la salut de tothom.
La gran majoria de les ac�vitats es podran seguir en directe a Can Cassó, a l’aire lliure i amb un aforament limitat i les entrades 
i invitacions s’hauran d’adquirir a través de la pàgina web h�ps://www.code�ckets.com/ a par�r del proper divendres 17 de 
juliol. Per facilitar aquest servei a la gent gran i a persones sense accés a la tecnologia, s’habilitarà un servei d’atenció al públic 
per a la reserva de localitats, que �ndrà lloc els dies 17, 18, 19, 21 i 22 de juliol, d’11 a 14 i de 17 a 19 h a La Gabella.

Recordem que, a tots els actes, la mascareta serà obligatòria i que caldrà respectar la distància de seguretat d’1,5 metres. 

FESTA MAJOR EN ETAPA DE REPRESA

Aspectes importants
· Cal reservar les entrades/invitacions a través de www.code�ckets.com, tant si són entrades de pagament com si són invitacions. També 
es dona l’opció a qui no �ngui accés a la tecnologia de reservar-les al mostrador 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) i accedir en grup per veure l’espectacle.
· Recomanem que aneu a l’acte amb temps i que respecteu el distanciament social mentre espereu el vostre torn per accedir dins el 
recinte.
· Caldrà portar mascareta.
· Caldrà seguir l’espectacle assegut i tenir cura dels infants per tal que es�guin també asseguts.
· Així mateix, la sor�da del públic, al final dels concerts, s’haurà de dur a terme de manera escalonada per zones, per garan�r la distància 
entre persones.
· Organització i públic hauran de seguir els protocols establerts per garan�r la salut de tothom.
· Al comprar l’entrada l’espectador es compromet a complir les norma�ves i protocols establerts.
· L’organització es reserva el dret d’admissió en cas que l’espectador no compleixi aquestes norma�ves.
· Recomanem rentar-vos les mans amb el gel hidroalcohòlic que trobareu al mateix recinte.
· Us convidem a portar el got de casa a les nits musicals. 

MENORS D’EDAT ALS ACTES DE FESTA MAJOR  
· IMPORTANT: En el cas que es vulgui adquirir una o més entrades de menors de 10 anys, és obligatòria l'adquisició d'una entrada d'adult 
(mínim) i s'hauran d'adquirir en el mateix procés de compra, ja que un cop finalitzat, no es podran afegir més entrades de menors de 10 
anys, si no es fa una nova compra del �pus adult.
· Els menors a par�r de 3 anys han de tenir obligatòriament una cadira assignada.
· Tots els menors de 16 anys hauran d'assis�r acompanyants del pare, mare o d'un tutor legal i entregar el document ja omplert, que es 
pot descarregar aquí:  h�ps://www.visitarbucies.com/ca/ac�vitats-i-esdeveniments/fires-i-festes/festa-major-.html



Ja tornem a ser-hi. Arriba la Festa Major. I aquest any és molt diferent d’allò 
que voldríem i desitjàvem. Tenim una miqueta més de marge que no pas amb 
les Enramades, però tampoc tot el que és desitjable. Seran uns dies on inten-
tarem gaudir al màxim, però amb la presència del coronavirus hem de tenir 
molt present totes les normes de seguretat que ens demanen que complim 
des del Departament de Salut de la Generalitat. 

Però fem la Festa Major, com sempre, a l’entorn del darrer diumenge del mes 
de juliol. Des de la Regidoria han tornat a treballar-hi molt i amb moltes ganes 
i imaginació ens han preparat tot un seguit d’actes perquè hi par�cipem 
ac�vament. Actes diversos i al gust de tothom perquè trobem els nostres 
espais de par�cipació. Malauradament, amb menys aforament del que ens 
agradaria i sense molts dels elements que són caracterís�cs de qualsevol 
Festa Major, com les barraques, el concert i el ball del diumenge amb l’orques-
tra, els jocs infan�ls a les piscines o la tornaboda al Prat Rodó, només per 
posar uns exemples.

La gent d’Arbúcies som posi�us de mena, ho portem a dins. I això és el que 
sabrem traspuar aquests dies fes�us. Amb la família i amb les amistats i les 
colles hem de superar aquests moments tan estranys i di�cils que ens toca viure. Sor�m a gaudir, sense embuts, amb 
l’alegria que ens és pròpia, però complint amb el respecte a la seguretat de tothom. És la Festa Major, i la fem entre totes 
i tots.

I ja sabem la dita popular que diu “i l’any vinent serà un altre any”.

Gent d’Arbúcies, molt i molt bona Festa Major.

Ben vostre,

Pere Garriga i Solà
Batlle d’Arbúcies

salutacio de l’alcalde



FESTA MAJOR AMB NOVA NORMALITAT

Si m’ho arriben a dir fa un any no m’ho crec, una altra festa refeta a marxes 
forçades, aquesta vegada sota el marc de la nova normalitat. Davant la di�cil 
decisió de cancel·lar o no la Festa Major, hem optat per agafar el bou per les 
banyes i presentar un programa adaptat i dissenyat perfectament per aquest 
moment excepcional que estem vivint. Sembla ser que aquest 2020 no deixa 
de posar-nos reptes, però nosaltres ho tenim clar, la Festa Major se celebra. 

A les següents pàgines trobareu els actes que podran dur-se a terme amb 
totes les mesures de seguretat proposades perquè puguem gaudir de la 
nostra Festa Major. Es tracta d’una Festa Major diferent, però alhora d’una 
Festa que ha de ser responsable i segura.

La Regidoria de Festes hem apostat fort per fer arribar la cultura i les nits 
d’es�u a tothom a través d’actuacions musicals, espectacles d'humor, ac�vi-
tats infan�ls, representacions teatrals, entre d'altres.

Aquest any, centrarem tots els esforços en un sol punt de trobada,  Can Cassó,  
de manera que podrem garan�r una millor seguretat i també permetre’ns gaudir de la nostra Festa Major amb totes les 
precaucions.

Com sempre, volem agrair l’ajuda de les persones que ens donen un cop de mà per poder portar-vos aquest programa; 
sense ells seria molt complicat. 

A gaudir! 

Judit Prat i Gelpí
Regidora de Festes

salutacio de la regidora



Aquest 2020 viurem una Festa Major excepcional. Seria 
inacabable la llista d’agraïments i no ens voldríem deixar 
ningú. Volem agrair, especialment a la Comissió de 
Festes i l’Associació Festes Joves d’Arbúcies, 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 a la “normalitat” i que ens acompanyaran per 
amenitzar els actes durant aquest pròxims dies.

Entre tots formeu un equip excepcional! 

Gràcies!



DIJOUS 23 DE JULIOL 
A les 8 del vespre, a la terrassa de La Gabella · Invitacions
Curts Crus, contes i poemes amb Assumpta Mercader acompanyats de la música de Maria Carretero. A con�nuació Lliurament dels 
25è Premis Poesia Ame�sta i els Premis de Narració Infan�l - Juvenil CLER de la Diputació de Girona, amb el tema Contes de llops 
que mai s’han explicat.

DIvendres 24 DE JULIOL 
A les 8 del ma�, a les pistes de petanca
Petanca de Festa Major
Organitza: Club Petanca d’Arbúcies

A par�r de 2/4 de 4 de la tarda, al poliespor�u de Can Del�
Tennis taula. 1r Torneig Popular de Festa Major. Categories infan�l i adults. Obert a tothom!
Preu: 5€. Inscripcions al telèfon 636 688 189 (també WhatsApp)
Organitza: Club Tennis Taula d’Arbúcies

A les 8 del vespre, a Can Cassó · Invitacions
Acte inaugural de la FESTA MAJOR D’ARBÚCIES 2020
Presentació a càrrec de Jordi Ferragut.    
Tastet musical amb Sergi Callís i Míriam Domènech, a càrrec de l’Escola de Música Mestre Lluís Torres d'Arbúcies.            
Mostra de pa�natge ar�s�c, a càrrec del Club Pa� Arbúcies.                                                                                                
Pregó de Festa Major, a càrrec de Keita Baldé Diao, conegut com a Keita, nascut a Arbúcies, actualment futbolista professional català, 
que juga com a davanter a l'AS Monaco.
Mostra de funky, a càrrec de la Regidoria d'Ac�vitat Física i Esport.     

A les 11 de la nit, a Can Cassó · Invitacions
Nit musical amb: Remei de ca la Fresca, Na�va, La Clave i Mitrofanx

DIssabte 25 DE JULIOL 
A 2/4 de 12 del ma�, a la plaça de la Vila
Espectacle familiar Pols màgica, de ClinClonClown, espectacle de clown i màgia per a tota la família.
Organitza: Biblioteca municipal Rafael Vilà i Barnils

A 2/4 d’1 del migdia, a La Gabella       
Presentació del llibre Memòries d’infantesa de Daniel Martí. 

A les 7 de la tarda, a Can Cassó · Invitacions
Audició de sardanes amb la Cobla l'Arbucienca.

programa d’actes 



A 2/4 de 11 de la nit, diversos espais · Entrada: 3 € per veure-ho amb pantalla gegant a Can Cassó
Moltes gràcies, amb Quim Masferrer. Espectacle i�nerant, retransmès en streaming a www.moltesgracies.cat, i en directe des de la 
pantalla gegant ubicada a Can Cassó. 

A 2/4 d’1 de la nit, a Can Cassó · Invitacions
Nit musical amb: Jet Lack, Con Deskaro i Brote

DIumenge 26 DE JULIOL 
Dins l'horari habitual de cada diumenge, mercat de Festa Major

A les 10 del ma�, a La Gabella 
I�nerari Rusiñol. Passejades guiades 2020. Inscripció prèvia a La Gabella (972860908) 
Organitza: Parc Natural del Montseny i Museu Etnològic del Montseny

A les 10 del ma�, a Can Cassó
Plantada de gegants d'Arbúcies 
A les 12, inici de la cercavila pels carrers Camprodon, Pont i plaça 1 d’Octubre.
Organitza: Associació de Geganters i Grallers d'Arbúcies

De 10 a 12 del ma�, a Can Cassó
Exhibició de vehicles especials, a càrrec de Policia Local, ADF i Protecció Civil.

A 2/4 d’1 del migdia, a La Gabella
Presentació de l’exposició Art x Arbúcies, mostra col·lec�va d’ar�stes locals.

A les 7 de la tarda, a Can Cassó · Entrada: 6 €
Concert de Festa Major amb el quintet Orgue de Gats.

A les 10 de la nit, a Can Cassó · Entrada: 6 €
Obra teatral Terapèutic, amb El Grup de Teatre de Sant Hilari i Teatre Centre d’Arbúcies.

A les 12 de la nit, a Can Cassó
Nit musical amb Dammershow i Dj Ciskela · Invitacions
Organitza: Festes Joves d’Arbúcies

DIlluns 27 DE JULIOL 
A les 6 de la tarda, a Can Cassó · Entrada: 3 € (a par�r de 10 anys) Invitacions (menors de 10 anys)
Espectacle per a tota la família Ballant damunt la lluna, amb The Penguins / Reggae per Xics 

2/4 d’11 de la nit, a Can Cassó · Entrada: 15 €
Com a acte de cloenda de la Festa Major, obra teatral L’home Orquestra, amb Peyu.



“Què passa quan sents foc dins? Quan un volcà et crema les entranyes 
demanant-te que ho facis cançó. Va ser just això el que van sen�r Adri Faus, 
Xavi Banyuls, Edu Soldevila, Jose Carlos García "Sen-k" i Julio Luis Maloa, 
an�cs integrants de La Raíz, quan, després de l'aturada indefinida de la seva 
banda mater, van decidir seguir el seu ins�nt i canalitzar la seva inquietud 
crea�va en un nou projecte musical a què han anomenat Nativa. 

#Na�vaoficial

Portem remeiets per a tot �pus de dolences. A Ca la Fresca, no hi ha e�que-
ta que pengi o eufemisme que valgui. Aquí hem vingut a ballar!
Enguany, ens hem classificat per al concurs Sona9 i ens fa molta il·lusió 
tocar a casa abans del concert que �ndrà lloc a Barcelona al setembre.

Components: Xantal Rodríguez Palo, Artur Piera Gómez, Víctor Àlvarez 
Inskipp-Hawkins, Iago Rueda Delgado.

NATIVA · 12 de la nit · Can Cassó

CURTS CRUS · 8 de la tarda · Terrassa de La Gabella

Assumpta Mercader presenta Curts crus, un recull de contes i poemes 
extraordinàriament breus i sintè�cs. Hi apareixeran autors com Pere 
Calders, Jaume Cabré, Perejaume, Joan Brossa i d’altres; tots ells acompan-
yats de la música de Maria Carretero.

REMEI  DE CA LA FRESCA · 11 de la nit · Can Cassó

divendres 
24 de juliol

DIJOUS 
23 de juliol

Gratuït: invitacions a través de www.code�ckets.com 
Format: Taules per a grups 

nit musical

Gratuït: invitacions a través de www.code�ckets.com 

Grup de Rock dur amb temes propis.

Components: Manel Ramos, Sergi Busquets, Sam Márquez, Jordi Reyner i
Joel Serras.

 

LA CLAVE · 2/4 de 2 de la nit · Can Cassó



MOLTES GRÀCIES · 2/4 d’11 de la nit · Diversos espais 

Moltes gràcies és un espectacle que es podrà seguir en viu a peu de carrer, 
en línia a través de www.moltesgracies.cat, i també a través d’una pantalla 
gegant des de Can Cassó, on ens hi esperen moltes sorpreses!
GUERRILLA PRODUCCIONS, Quim Masferrer

Preu: 3 €/entrada per veure-ho amb pantalla gegant a Can Cassó. 
Obtenció d’entrades a través de www.code�ckets.com
Format: Taules per grups.

A Pols màgica una pallassa que vol ser maga explica una història i té una 
caixeta on guarda un secret: una pols màgica que li va donar un avi bruixot. 
Intenta fer trucs de màgia sense posar-hi pols màgica, però els trucs no 
surten, la màgia no es fa, no se’n surt. Aconsegueix fer uns trucs espectacu-
lars gràcies als ajudants i col·laboradors que va trobant entre el públic. 
CLINCLONCLOWN, Sílvia Cadanet 

La Cobla l’Arbucienca neix quan al 2013 un pe�t grup de músics del poble 
s’hi van engrescar, la idea va anar trobant mitjans per poder desenvolu-
par-se i un bon grup de persones vinculades d’alguna manera amb el poble 
s’hi van anar sumant. La Cobla l’Arbucienca permet enllaçar amb una 
tradició més que centenària al poble d’Arbúcies. 

Foto: Jordi Busquets

POLS MÀGICA · 2/4 de 12 del migdia · Plaça de la Vila 

COBLA L’ARBUCIENCA · 7 de la tarda · Can Cassó

dissabte
25 de juliol

Gratuït: invitacions a través de www.code�ckets.com 
Format: Taules per grups. 

Accés lliure

Som un grup de metal amb temes propis. Tenim un es�l enmarcat dins el 
death metal amb influències del hardcore punk i el progressiu. Actualment 
estem gravant el nostre primer disc. 

Components: Aarón Cruz Magín, Axel Moreno Triado,  Héctor Andrade López, 
Sergio Hernández Cas�llo. 

MITROFANX · 2/4 de 3 de la nit · Can Cassó



Som una banda que neix de la curiositat i la passió que els membres senten 
per la música. El nostre es�l musical es caracteritza per tenir variacions de 
ritmes lla�ns com el Reggae i la Salsa, i també tocs de Rumba. Les cançons 
acostumen a ser explosives i intenses, on la mescla entre els instruments és potent.

Components: Pau Caro, Víctor Àlvarez, Edu Hinojosa i Andreu Batlle.

CON DESKARO · 2/4 de 2 de la nit · Can Cassó

BROTE · 2/4 de 3 de la nit · Can Cassó ORGUE DE GATS · 7 de la tarda · Can Cassó

Fem el que nosaltres anomenem “Rock Contagioso”, que va des del rock urbà 
fins al hard rock. Tenim una ampla experiència en directe ja que  qualsevol de 
nosaltres fa mes de 30 anys que estem posats al món de la música. L’actuació 
es compondrà del nostre segon treball Besos a Destiempo el qual és autoedi-
tat i autofinanciat.

Components: Carlos Sánchez, Esteban Cabezas, Nestor Mut i Javier Mar�nez.

diumenge
26 de juliol

El públic ben assegut gaudirà de 60 minuts de repertori escollit per l’ocasió: 
temes de bel canto, cançons de tota la vida, tradicionals catalanes, bandes 
sonores de pel·lícules i musicals, tot combinat amb alguna sorpresa ben 
diver�da entremig.

Preu: 6 €/entrada. Obtenció d’entrades a través de www.code�ckets.com
Format: Pa� de butaques. 

JET LACK · 2/4 d’1 de la nit · Can Cassó

Gratuït: invitacions a través de www.code�ckets.com 
Format: Taules per a grups 

nit musical

Grup de versions pop, rock, funky...

Components: Marta Cerni, Maribel González, Vadó Merino, Ramon Aregall, 
San� Llorà i Joel Serras. 

 

 



Amb Ballant damunt la lluna viurem una aventura, que amb el combus�ble 
dels ritmes jamaicans, farà viatjar el públic més enllà de les estrelles. Par�nt 
de l’estació espacial Kingston i amb l’ajuda del coet RPX-1 visitaran diversos 
planetes, descobrint cançons, ritmes i instruments en un viatge interestel·lar.
The Penguins / Reggae per Xics

Preu: 3 €/entrada (a par�r de 10 anys) menors de 10 anys gratuït. 
Obtenció d’entrades i invitacions a través de www.code�ckets.com
Format: Pa� de butaques. 

Terapèutic és una comèdia que simultanieja l’insòlit amb l’absurd, una 
joguina teatral amb “anades d’olla” que pretén aconseguir somriures de 
complicitat de l’espectador, ja que la teràpia no és només per al personatge 
de l’obra, sinó també per al públic, que passarà una bona estona i podrà 
evadir-se dels mals de cap de la quo�dianitat.
Grup de Teatre de Sant Hilari i Teatre Centre d’Arbúcies

Preu: 6 €/entrada. Obtenció d’entrades a través de www.code�ckets.com
Format: Pa� de butaques.

BALLANT DAMUNT LA LLUNA · 6 de la tarda · Can Cassó

TERAPÈUTIC · 10 de la nit · Can Cassó DAMMERSHOW · 12 de la nit · Can Cassó

L’HOME ORQUESTRA ·  2/4 d’11 de la nit · Can Cassó

DammerShow, espectacle de versions, amb interacció amb el públic, amb un 
fort component instrumental. 14 músics sobre l'escenari! Trompetes, 
trombons, saxos, bateria més percussió, guitarra, baix i veus. Un pas més al 
món de la xaranga, sense perdre l'essència Damm-er. Dels carrers a l'escenari. 
Amb la mateixa trempera de sempre, però amb més instruments i veus.
Xaranga Damm-er

A L’home orquestra en Peyu fa un recull dels seus millors textos i els posa en 
escena amb el fil conductor de la mateixa Festa Major. L’objec�u de l’especta-
cle és que la gent que no pugui anar a tots els actes de la festa, amb una horeta 
vegi una mica de tot. Evidentment, tot plegat només és una excusa perquè 
finalment pugui dur a terme la ironia i l’humor a què ens té acostumats.
Peyu

Preu: 15 €/entrada. Obtenció d’entrades a través de www.code�ckets.com
Format: Pa� de butaques. 

Gratuït: invitacions a través de www.code�ckets.com 
Format: Taules per a grups 

nit musical

DILLUNS
27 de juliol



 
aper unes festes majors i espais d’oci i convivencia

Policia local 686 945 650
Emergències 112
Infància respon 116 111


