
AGENDA  desembre 2020 
gener 2021

Aquest mes de desembre,  Arbúcies té un Na-
dal més viu que mai, s’han fet més activitats 
que els anys anteriors perquè els arbuciencs i 
arbucienques puguin gaudir dels actes de Na-
dal i Reis  amb tota seguretat i sense haver-se 
de desplaçar. Moltes de les activitats que s’han 
programat són a l’aire lliure, com ara la ruta del 
Tió o la ruta del pessebre, que ha sorgit arran de 
recuperar el concurs de pessebres on enguany 
hem comptat amb una vintena de participants. 
Els pessebres els podreu veure, tot passejant, 
als aparadors, espais i balcons de la nostra vila.

Què seria un Nadal sense les seves llums? 
És per això que la decoració nadalenca i l’en-
llumenat dels carrers també s’han intensificat 
aquest any per il·luminar encara més la màgia 
d’aquests dies.

A banda de les activitats a l’aire lliure que po-
deu trobar en aquesta agenda, en aquestes fes-
tes també hem pensat a crear activitats en línia 

pels més menuts. La informació la pots trobar 
detallada a www.visitarbucies.com i a la Gabella.

Seguirem fent cagar el tió, fent arribar les car-
tes als reis mags amb la col·locació de les bús-
ties reials, fent el parc de Nadal i fent la cavalca-
da de reis. A més també hi haurà un arbre dels 
desitjos a la plaça de la Vila amb tots els desitjos 
dels nens i les nenes de l’Escola Dr`. Carulla i de 
l’Escola Vedruna, desitjos que desitgem que es 
compleixin pel 2021.

Des de l’Ajuntament d’Arbúcies volem que els 
ciutadans  visquin amb la intensitat dels més 
menuts el munt d’activitats que us hem preparat.

Tots els actes s’han dissenyat amb les premis-
ses de distància-mans-mascaretes. I és per això 
que també us demanem el vostre granet de sor-
ra per fer complir aquestes normes.

I acabem amb un suggeriment... Atents a 
les xarxes socials, perquè hi passaran moltes 
coses.

Per anar a fer cagar el tió cal reservar hora i portar el vostre propi 
bastó.

Per la cavalcada de Reis del 5 de gener en cas que la cavalcada 
no passi per davant de casa us recomanem que us acosteu al 
carrer més pròxim per on passen i en cap cas que seguiu a peu la 
cavalcada.

“Totes les activitats es realitzaran amb les mesures de seguretat 
que contempla el protocol de prevenció de propagació de la Covid 
del Govern de la Generalitat i és per això que demanem a tota la 
ciutadania que les respecti”.

Viu el Nadal ple d’il·lusions a Arbúcies

Recomanacions:
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24 de desembre tarda. Cantada de nadales. 
A les cinc de la tarda a la plaça de la Vila cantada popular de Nadales.

Del 28 al 31 de desembre. Parc de Nadal en línia.
Arriba un parc de Nadal diferent però carregat d’activitats per a tots els nens i nenes de la Vila. 
Tallers de cuina, treballs manuals, jocs en família, màgia, música... Estigues atent, cada dia sor-
tiran vídeos perquè els segueixes des de casa. Clica l’activitat que vulguis i veuràs el material 
que necessitaràs per fer el taller. I no pateixis, els vídeos i les activitats quedaran a les xarxes 
totes aquestes festes.

3 de gener: Patges - carters 
Aquest dia els patges reials enviaran les respostes de les cartes de SS. MM. els reis Mags 
d’Orient.

5 de gener Cavalcada de Reis 

A partir de les 5 de la tarda, recorregut pels carrers d’Arbúcies. Aquesta 
cavalcada serà especial i passarà per tots els carrers possibles d’Arbúcies. El mapa i l’horari 
aproximat el podeu consultar a www.visitarbucies.com

Doneu la benvinguda a SS. MM. els reis mags d’Orient des del balcó, 
finestres o portal de casa amb el vostre fanalet. 
La rua es podrà seguir en directe per instagram a @arbucies.montseny

DNADAL 
A ARBÚCIES
Fins al 24 de desembre · A Arbúcies, Abracem el tió. 
Activitats relacionades amb el Tió per a gaudir petits i grans. 

Fins al 10 de gener · Mostra de pessebres
Arbúcies acull la mostra de pessebres a les cases i aparadors que hagin participat al 
concurs. Us convidem a fer un passeig pel poble i gaudir d’aquests pessebres!

A partir del 19 de desembre · Mostra de Catifa de Flors - Llums per Nadal
Catifa de Flors que forma part del projecte núm. 6 LLUMS PER NADAL de la Coordinadora 
Internacional de Entidades de Alfombristas de Arte Efímero.

El 23, 24, 27, 28 i 29 de desembre · Bústies Reials
Fes arribar la teva carta a SS. MM. Els Reis Mags d’Orient a les bústies reials que trobareu a 
la plaça 1 d’Octubre de 9 del matí a 2 del migdia.

24 de desembre matí · CAGATIÓ
Vine a fer cagar el tió a Can Cassó. No oblideu portar el vostre bastó! 
Reserva la teva hora a codetickets o a La Gabella. 

24 de desembre tarda · Cantada de nadales 
A les 5 de la tarda a la plaça de la vila, Cantada popular de nadales. 

Del 28 al 31 de desembre · Parc de Nadal online
Un parc diferent però carregat d’activitats que podràs seguir des de casa: manualitats, 
tallers de cuina, jocs en família, màgia, música... Estigues atent a les xarxes!

3 de gener · Patges Carters
Els Patges Carters enviaran les respostes de les cartes de SS.MM. els Reis Mags d’Orient.

5 de gener · CAVALCADA DE REIS
A partir de les 5 de la tarda, recorregut pels carrers d’Arbúcies. Doneu la benvinguda a 
SS.MM. els Reis Mags d’Orient des del balcó, �nestra o portal de casa amb el fanalet! 
La rua també es podrà seguir en directe per instagram a @arbúcies.montseny

A CONTRAPÈL ESTILISTES
ASSOCIACIÓ DE CATIFAIRES D’ARBÚCIES
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS D’ARBÚCIES
ASSOCIACIÓ FOTOGRÀFICA D’ARBÚCIES
COMISSIÓ DE FESTES
COMISSIÓ DE REISO
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SS.MM. 
Els Reis Mags d’Orient 

www.visitarbucies.com i a La Gabella 
Atents a les xarxes socials @arbucies.montseny

ESCOLA DE MÚSICA MESTRE LLUÍS TORRES
FLABIOLAIRES D’ARBÚCIES
JOVES VOLUNTARIS PARC DE NADAL
MEMGA
PLE DELS INFANTS
WC TEATRE
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SS.MM. 
Els Reis Mags d’Orient 

www.visitarbucies.com i a La Gabella 
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Fins al 24 de desembre. A Arbúcies Abracem el tió. 
Amb el lema omplim Arbúcies de tions, trobareu un programa d’activitats per fer des de casa 
i a l’aire lliure. Passejades per trobar els tions als carrers de la vila i a la muntanya o fer-nos 
arribar una imatge del teu tió en una situació divertida, són algunes de les propostes que et 
plantegem.

Fins al 10 de gener. Mostra de pessebres. 
Arbúcies acull la mostra de pessebres a les cases i aparadors que hagin participat en el con-
curs. Us convidem a fer una passejada pel poble i gaudir de la diversitat d’aquests pessebres.

A partir del 19 de desembre. Mostra de catifa de flors-llums per Nadal. 
Catifa de flors que forma part del projecte núm 6 Llums per Nadal de la Coordinadora Interna-
cional de Entidades de Alfombristas de Arte Efimero.

El 23, 24, 27, 28 i 29 de desembre. Bústies reials. 
Enguany els patges reials de Melcior, Gaspar i Baltasar han instal·lat unes bústies màgiques 
perquè tots els nens i nenes d’Arbúcies hi puguin deixar la seva carta. Les bústies màgiques 
estan instal·lades a la Plaça 1 d’octubre, davant de l’Ajuntament amb un horari de 9 del matí 
a les 2 del migdia. Es recomana a tots els nens i nenes  fer bona lletra no fos cas que els reis 
s’equivoquin de casa.

24 de desembre. Cagatió. 

El dijous 24 al matí. Vine a Can Cassó a fer cagar el tió. 
Aquest any no oblideu reservar hora a codetickets o a la Gabella. No us oblideu de portar el 
vostre bastó.

Atents tots a les xarxes per 
viure un Nadal com mai a Ar-
búcies:

www.visitarbucies.com 
i a La Gabella.
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