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Vine a fer cagar la Tiona gegant!, els nois i les noies de La 
Minúscula Teatre ens han portat una Tiona amb regals per a 
tots els nens i nenes!

Ajuda’ns a il·luminar l’espectacle d’encesa de les llums de 
Nadal amb el Cor Lu�ana i l’Escola de Dansa Arbúcies.
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Caça�ons pel bosc: emporta't una experiència inoblidable: trobar el 
�ó de Nadal amagat entre els arbres del bosc màgic del Montseny! 
Hi ha cap altra manera més emocionant d'acollir el vostre �ó? 
Tota la informació a www.caça�ons.cat.

Visita de l'Oncle Buscall, el mestre �oner que ens explicarà com tenir 
cura del �ó d’una manera saludable i ens cantarà la cançó del �ó.
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Vols crear un pessebre? L’Associació de Pessebristes de Sant Hilari 
t’ensenyarà a crear l’escenari del teu Pessebre. Inscripció prèvia a 
la Gabella. Preu 6€ (inclou material).

Caça�ons pel bosc. Emporta't una experiència inoblidable: trobar 
el �ó de Nadal amagat entre els arbres del bosc màgic del Mont-
seny! Hi ha cap altra manera més emocionant d'acollir el vostre 
�ó? Tota la informació a www.caça�ons.cat.

Visita de l'Oncle Buscall, el mestre �oner que ens explicarà com tenir 
cura del �ó d’una manera saludable i ens cantarà la cançó del �ó.

Espectacle infan�l “De cap per avall”, a càrrec d’Ambauka, grup 
d'animació infan�l, familiar... que sense manies portarà a la plaça 
sons d'arrel amb ritmes moderns. Tot plegat per fer saltar des dels 
més grans als més pe�ts amb les seves cançons més canyeres!
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Mercat de Nadal: parades d’artesans i complements per al Nadal.

Taller: Vine a fer el teu �ó!, El mestre �oner t’ensenyarà com fer un �ó de Nadal. 
Inscripció prèvia a La Gabella i al mateix dia al Punt d’Informació. Preu: 3€ (material inclòs)

Taller: Manualitats i decoracions de Nadal. Inscripció prèvia a La Gabella i al mateix 
dia al Punt d’Informació. Preu: 1€ (material inclòs)

El jardí màgic dels Tions, a càrrec de l’Avi Peric Tions.

Taller: Personalitza el teu bastó per fer cagar el �ó i moltes coses més, a càrrec 
alumnes de 4t de l’Ins�tut Montsoriu.

Taller: Fanalet de Nadal amb material reciclat, a càrrec @taller_de_somnis.

Taller: Endolceix-te amb el Nadal, a càrrec de @sylviascookieshop.

Exposició de �ons singulars i bosc d’avets del Montseny.

Visita al Museu Etnològic del Montseny, La Gabella. 
(ma�, de 2/4 d’11 a 2 i tarda, de 4 a 8)

Regala piles a la imaginació!, joguines artesanals fetes a mà per a nens de 0 a 6 anys, 
a càrrec de Tell Fusta.

Jocs de taula moderns i jocs de taula gegants, a càrrec de La Bitlla.

Concurs d'aparadors de Nadal, als comerços associats d’Arbúcies, a càrrec de 
l’Associació de Comerç d’Arbúcies.
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D’11 a 2 Nadales amb saxo, a càrrec de David Merino.

Presentació Calendari 2020, dedicat a les cases de pagès, a 
càrrec de Mar� Plana.

“Acròs�c, un concert de nadal”, a càrrec del Cor Lu�ana i el Cor 
Lu�ana Jove. Un concert teatralitzat que ens portarà a un viatge 
fins a l’esperit del Nadal. Un espectacle per a tots els públics, que 
ens farà riure, reflexionar i, sobretot, passar una bona estona.
Preu entrada: 7 € 
(venda d’entrades an�cipades a La Gabella a par�r del divendres 29 de novembre)

C. Camprodon
Pl. de la Vila

DIUMENGE (ma�) ESPAI

Associació
fotogrà�ca
d’Arbúcies www.visitarbucies.com

 
fira del tio

TALLERS
PARADES

ACTUACIONS MUSICALS

7 i 8 de desembre

 

Punt d’informació

Zona 
Espor�va
Can Pons

LA FARGA
DEL ROQUER

C/ Estenedor

C/ Segimon Folgueroles
C/ St Jaume

C/ Germana Assumpta

C/ M
ajor

MEMGA

PLAÇA DE 
LA VILA

C/
 V

er
n

C/ F. Camprodon
C/ SorrallPLAÇA DELS 

ENCANTATS

NAUS
AYATS

C/ Magnes

ESCOLA 
DR. CARULLA

>HOSTALRIC
AP7

>SANT HILARI SACALM
C25

Pg. de la Riera

MEMGA

DIUMENGE (tarda) ESPAI

Naus AyatsA les 6  

A 2/4 d’1

Del  30 de novembre al 9 de gener 
al Museu Etnològic del Montseny, La Gabella
Exposició temporal Llums del Pirineu de Jordi Boixader i Retalls del Montseny 
de Lluís Juanola, incloses dins el programa FotoMontseny 2019. 
Accés a la sala d’exposicions temporals gratuït.

PLAÇA
1 D’OCTUBRE

Concurs Instagram, publica les teves fotos amb el �ó gegant de la fira 
juntament amb el cartell de les e�quetes #FiraDelTió2019 #comercarbucies i 
e�queta a @comercarbucies i a @arbuciesmontseny i entraràs al sorteig d’un 
lot de productes gen�lesa de l'Associació de Comerç d'Arbúcies.


