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Mercat setmanal

Hores concertades: 
Visita i tast al Molí Salar d’Arbúcies
Cal inscriure’s prèviament a La Gabella
Preu 18€, nens menors 10 anys 3€. 
Mínim 5 persones

De les 11 a les 2 del migdia · Plaça de la Vila
Taller Manualitats i decoracions de Nadal
Cal inscriure’s prèviament al punt d’informació. 
Inscripció prèvia a La Gabella, i al mateix dia al 
Punt d’informació. 
Preu 1€ (material inclòs)

De les 11 a les 2 del migdia · Plaça de la Vila
Tastet d’OVA Arbúcies 2021
Oli de varietats antigues, Molí Salar d’Arbúcies.

DIUMENGE

A les 12 del migdia · Plaça de la Vila
Karoli l’home roda
El Professor Karoli es desplaça  amb una sola 
roda amb motor. Combinant enginy amb la 
presentació d’artilugis amb rodes, monoci-
cles alts amb cames, bicis nanes de 10, 20 i 
30 cm, Karoli demostrarà la seva passió per 
les rodes fent el més difícil, com no podia 
ser d’altra manera, sobre rodes.

A les 4 de la tarda · Plaça de la Vila
Visita de l'Oncle Buscall
El mestre tioner que ens explicarà com tenir 
cura del tió d’una manera saludable i ens 
cantarà la cançó del tió.
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Troba el tió al Montseny
Troba el teu tió de Nadal al Parc Natural del 
Montseny, des d’@els.tions ho tenen tot prepa-
rat perquè gaudiu al màxim d’aquesta experièn-
cia en família. 
Tota la informació a:
tiodenadal20@gmail.com
www.elstions.com

Taller Decoració de galetes de Nadal
Plaça de  la Vila
A càrrec de @sylviascookieshop 

Ruta del tió
Diferents indrets de la vila d’Arbúcies 
Busca els 9 tions amagats.

A les 6 de la tarda · Hotel Montsoliu
Presentació del llibre 101 pasos hacia el despertar
A càrrec de Rafael De Egara i tastet de música 
medicinal per endinsar-nos a la màgia del Nadal.
Organitza: Espai Mantram Associació

Mercat de Nadal 
C. Camprodon i plaça de la Vila
Parades d’artesans i d’articles de regal nadalencs.

Taller Vine a fer el teu tió! 
Plaça de la Vila
El mestre tioner t’ensenyarà com fer un tió de 
Nadal. Inscripció prèvia a La Gabella, i al 
mateix dia al Punt d’informació.
Preu 3€ (material inclòs)

Taller de feltre i de pintar cares
Plaça de la Vila
A càrrec de Niu de llum.

El jardí màgic dels Tions
Plaça de la Vila
A càrrec de l’Avi Peric Tions.

Museu Etnològic del Montseny, La Gabella 
C. Major, 6 · (matí, de 2/4 d’11 a 2 i tarda, de 4 a 7)
Exposició temporal 
Anglada - Camarasa, els anys d'Arbúcies
Dins dels actes de celebració del 150è aniversa-
ri del naixement d'Hermen Anglada-Camarasa, 
el MEMGA ha produït aquesta exposició sobre 
aquest artista català que, a �nals del segle XIX, 
va realitzar diferents estades a Arbúcies. 

Circuit de vehicles elèctrics! 
C. Camprodon
Fes el circuit amb el vehicle que més t’agradi!

Concurs d'aparadors de Nadal
Als comerços associats d’Arbúcies
A càrrec de l’Associació de Comerç d’Arbúcies.

DIVENDRES

DISSABTE I DIUMENGE DURANT TOT EL DIA

 

Taller Personalitza el teu bastó per fer cagar el tió 
C. Camprodon
A càrrec dels alumnes de 6è de l’Escola Vedruna.

Taller Enxocolata el Nadal
Plaça de la Vila
A càrrec de @mdexocolata

DISSABTE · durant tot el dia

De les 11 a les 2 del migdia · Plaça de la Vila 
Taller Manualitats i decoracions de Nadal
Inscripció prèvia a La Gabella, i al mateix dia al 
Punt d’informació.
Preu 1€ (material inclòs)
 
De les 11 a les 2 del migdia · Plaça de la Vila 
Tastet d’OVA Arbúcies 2021
Oli de varietats antigues, Molí Salar d’Arbúcies.

A les 12 del migdia · Plaça de la Vila
Actuació de la coral Clau de Sol
A càrrec de l’Aula Musical d’Arbúcies.
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A partir de les 4 de la tarda · Plaça de la Vila 
Xocolata desfeta amb melindros
A càrrec dels alumnes de 4t d’ESO.

A partir de les 4 de la tarda · C. Camprodon 
Vine a jugar al Joc de la Laura 
A càrrec de l’Associació de Comerç d'Arbúcies.

A partir de les 5 de la tarda · Diversos espais
Fes-te un foto amb la Grossa de Cap d’Any

A les 5 de la tarda · Plaça de la Vila
Visita de l'Oncle Buscall
El mestre tioner ens explicarà com tenir cura del 
tió d’una manera saludable i ens cantarà la 
cançó del tió.

A 2/4 de 6  de la tarda · Plaça de la Vila
Espectacle d’encesa de les llums de Nadal
A càrrec de Jordi Ferragut, Neus Rubio, Pep 
Obiols i el Ple dels Infants. 

A 3/4 de 6 de la tarda · Plaça de la Vila
Vine a fer cagar el tió gegant!
Els nois i les noies de Diverfesta ens han portat 
un tió gegant per a tots els nens i nenes! 

A 2/4 de 8 del vespre · Naus Ayats
Acròstic, concert de nadal
A càrrec del Cor Lutiana i Cor Lutiana Jove. Un 
concert teatralitzat que ens portarà a un viatge 
�ns a l’esperit del Nadal. Un espectacle per a tots 
els públics, que ens farà riure, re�exionar i, 
sobretot, passar una bona estona.
Entrades a Codetickets i a La Gabella. Preu: 7€
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