
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

rg
an

it
za

: 

Co
l·l

ab
or

a:
    

    
  

 

 

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


