
JUNY

10 de juny
Cinema a la fresca
A 2/4 de 10 del vespre a Can Cassó

11 de juny
Dibuix i perfilat de les Catifes de flors 
A partir de les 6 de la tarda al centre de la 
vila

Espectacle familiar Anem amunt! · Els 
Atrapasomnis
A 2/4 de 7 de la tarda a Can Cassó

12 de juny
Concurs de Catifes de Flors Naturals
Tot el dia al centre de la vila

Fira d'Artesania
Tot el dia a la placeta de Can Reus

Gran cercavila fi de festa
A 2/4 de 7 de la tarda al centre de la vila

Del 16 al 22 de juny
Enramades
Veure programació a 
www.visitarbucies.cat

26 de juny
Passejada Remeis màgics i 
tradicionals amb l'herba de Sant Joan
A les 10 del matí a la Gabella

JULIOL
2 de juliol
Duckstur · 1a cursa d'ànecs a la Vall d'Arbúcies
(activitat de cicloturisme)
A les 9 del matí a la Zona esportiva de Can Pons

3 de juliol
Cobla Osonenca · Cicle de música Notes d'aigua
A les 7 de la tarda al Prat Rodó

9 de juliol
Concert d’Indian Runners
A les 5 de la tarda al Prat Rodó

16 de juliol
Marxa Nocturna
A 2/4 de 9 del vespre a la plaça de la Vila

17 de juliol
Els quatre elements (aigua, terra, aire i foc). D'arpa, 
guitarra i veu · Cicle de música Notes d'aigua
A les 7 de la tarda al Prat Rodó

24 de juliol
Elena Gadel · Cicle de música Notes d'aigua
A les 7 de la tarda a Can Cassó

Del 29 de juliol al 1 d'agost
Festa Major
Veure programa a www.visitarbucies.com



AGOST - SETEMBRE
7 d’agost 
Joan Furió · Cicle de música 
Notes d'aigua
A les 7 de la tarda al Prat Rodó

3 de setembre
Concerts · La Petjada 
Més informació a
www.arbucies.cat

Cursa d’orientació 
A les 9 del matí a la Zona 
esportiva de Can Pons

4 de setembre
Festa Major de Lliors
Durant tot el dia al veïnat 
de Lliors

10 de setembre
Birraseny · Fira de la Cervesa
Tot el dia a Can Cassó
Veure programa a www.visitarbucies.com

Del 16 al 18 de setembre
MIMAA · Festival de Circ
Veure programa a www.visitarbucies.com

18 de setembre
Marxa de Joanet
A les 8 del matí a la plaça Catalunya

Del 24 al 25 de setembre
Aplec de la Capella
Veure programa a www.visitarbucies.com 

25 de setembre
Sant Mateu de Joanet
Veure programa a www.arbucies.cat

Museu Etnològic del Montseny
Obert de dimarts a divendres d’11 a 14 h i de 17 a 20 h i dissabte i 
diumenges d’11 a 14 h i de 16.30 a 19 h.
 
Castell de Montsoriu 
Més informació i reserves a www.montsoriu.cat. 

Farga del Roquer 
Oberta cada tercer diumenge de mes d’11 a 13.30 h.

VISITA...

www.visitarbucies.com

Oficina de Turisme
 972 16 24 77
ofturisme@ajarbucies.cat 


