Recomanacions:
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.

AGENDA

desembre 2020
gener 2021

Viu el Nadal ple d’il·lusions a Arbúcies

“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”.

Aquest mes de desembre, Arbúcies té un Nadal més viu que mai, s’han fet més activitats
que els anys anteriors perquè els arbuciencs i
arbucienques puguin gaudir dels actes de Nadal 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’enllumenat 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 podeu trobar en aquesta agenda, en aquestes festes també hem pensat a crear activitats en línia
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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 cartes als reis mags amb la col·locació de les bústies reials, fent el parc de Nadal i fent la cavalcada 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 premisses de distància-mans-mascaretes. I és per això
que també us demanem el vostre granet de sorra per fer complir aquestes normes.
I acabem amb un suggeriment... Atents a
les xarxes socials, perquè hi passaran moltes
coses.
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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 sortiran 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.
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ÈL ESTILISTES
Ó DE CATIFAIRES D’ARBÚCIES
Ó DE COMERCIANTS D’ARBÚCIES
Ó FOTOGRÀFICA D’ARBÚCIES
E FESTES
E REIS

ESCOLA DE MÚSICA MESTRE LLUÍS TORRES
FLABIOLAIRES D’ARBÚCIES
JOVES VOLUNTARIS PARC DE NADAL
MEMGA
PLE DELS INFANTS
WC TEATRE
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i a La Gabella.

3 de gener · Patges Carters

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