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Gent d’Arbúcies,

Com aquell qui no vol la cosa torna la Festa al nostre poble. No 
fa ni quatre dies que hem acabat les Enramades, amb la revetlla 
de Sant Joan al bell mig, que ja tornem a ser-hi. Ara toca la Fes-
ta Major, que, com sabeu, gira a l’entorn del darrer diumenge de 
juliol. Ens venen cinc dies d’activitats de tot tipus i per a tots els 
gustos. Des dels més menuts als més grans, passant pels joves 
i pels que ens resistim a acceptar el pas dels anys i diem que es-
tem en aquella “mitjana edat”. O sigui, que sí, que ja hi anem, però 
encara no.

Una Festa Major que ens agrada participativa i participada, que 
sigui lloc de trobada, de gaudir del moment, d’animació i riures. 
Uns dies on ens hem de despreocupar del rellotge i sobretot del 
despertador i un xic també dels horaris. Ep! Sempre i que es treballi al poble. A aquella gent que no pot fer 
festa per motius de feina els hi hem de mirar de respectar els horaris de descans tant com sigui possible.

I volem també una Festa Major on el respecte per Arbúcies i tot allò que significa estigui al davant de tot. 
Sobretot el respecte per les persones que en formen part, sense abusos de cap mena ni passades de to. 
Som un poble on la tolerància sempre ha estat part del nostre patrimoni com a persones. Exercim-la.

Poca cosa més em queda per dir-vos, gent d’Arbúcies. Ens veiem als actes i la fem petar una estona. Som 
un poble molt viu i ens en sentim persones orgulloses de ser-ho.

VISCA LA FESTA MAJOR I VISCA LA GENT D’ARBÚCIES!

Salutació de l’alcalde
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Pere Garriga i Solà
Batlle d’Arbúcies
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Benvolguts arbuciencs i arbucienques,

Estem al mes de juliol i abans de deixar-lo enrere viurem una nova 
Festa Major.

Els actes i activitats programats mantenen, bàsicament, un paral·le-
lisme amb els anys anteriors. Certament, sempre procurem vestir la 
nostra Festa Major amb molts d’actes. Actes variats, per donar ca-
buda a la mainada, al jovent, a la gent gran. A tothom. Característica 
primordial alhora de preparar la nostra festa.    
            
L’any passat vaig fer un reconeixement especial a les associacions i 
entitats de casa nostra. Una vegada més em reitero en el meu sin-
cer agraïment cap a totes aquestes persones que en formen part. 
La seva implicació per organitzar i col·laborar en algun moment de 
la Festa Major és admirable. Cadascuna, des de la seva tasca es-
pecífica, tracta, escolta, observa, detecta i treballa al vostre costat. 
Aquesta proximitat amb el poble, fa que les seves aportacions siguin 
del tot encertades.

Tot seguit us convido a fer una lectura d’aquest llibret. Us reserveu aquell dia i aquella hora de l’acte que trobeu 
atraient i, en nom de tots els que hem format part de la seva preparació, serà un plaer compartir-lo amb vosaltres.
Alhora, i per acabar, sento la necessitat de fer un especial èmfasi per demanar seny i civisme en els espais on 
hi hagi més aglomeracions de persones, particularment a la zona de les barraques. A la pàgina 42, la Regidoria 
d’Igualtat i amb la de Festes, amb el lema “Jo gaudeixo de la festa, tu em deixes tranquil·la”, us expliquem a 
on o a qui cal dirigir-vos davant de qualsevol agressió de caràcter sexista, assetjament, tocament sense permís, 
comentaris ofensius o agressions de qualsevol mena i discriminatòries.

No deixem que ningú ens espatlli la festa i portem a la pràctica allò amb què de ben segur tots estarem d’acord i 
que diu: “El que no vulguis per a tu ni per als teus, no ho vulguis per a ningú”.

GAUDIM DE LA FESTA, GAUDIM DE LA NOSTRA FESTA MAJOR.
BON ESTIU!!!

Salutació de la regidora M. Àngels Soler i Puigmacià
Regidora de Festes
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José Antonio
Almendros



7

Comissió de Festes

Comissió de Festes Jove

Ester Iglesias Mònica Mollfulleda Roger Moré Èlia Planchart Ester Riumalló Francesc Sabiote

José Antonio
Almendros

Mònica Méndez Rosa Méndez Maria Josep Pastor Mònica Salvador Ángela Sevilla Olga Serra

Ariadna Albó Eduard Borrell Anna Cabrero Abel Corchero Jordi Fernández Carles Gómez Aina Guerrero
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Regidors i regidores Ple Infantil

Berta Ramon
 

Iris Sánchez Uriel Vinyes Víctor Voynaroskvy
 

Júlia Font Ferran Heras Dúnia Juanhuix Edmon Montsant Marçal Planesas

Ona Borrell Rita Cuminal Mohamed El Ghaouta Jana Ferrer
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Associació de Catifaires d’Arbúcies
Pregoners Festa Major 2019

Uns quants catifaires en representació de l’Associació de Catifaires d’Arbúcies, hem anat fent catifes arreu junta-
ment amb catifaires d’altres llocs. Allà on anem ho fem com a membres de la Federació Catalana de Catifaires. 
A la foto sortim els qui vam anar a Barcelona a fer una catifa al Portal de l’Àngel per Santa Eulàlia.

Els catifaires catalans hem mostrat a diversos llocs de Catalunya i Europa la nostra manera de fer catifes, on la 
tècnica del perfilat amb podrit de castanyer dels arbuciencs ja n’és un senyal d’identitat.
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Josep Busquets Ribera

CONSTRUCCIONS EN GENERAL
C/ Mn. Anton Serras, 37 baixos

17401 Arbúcies (Girona)
Tel/Fax 972 86 11 72 · Mòbil 608 79 11 57

construccionsriel@gmail.com
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Assessoria 
Finques 

Assegurances 
Enginyeria

Assessoria 
Finques 

Assegurances 
Enginyeria

Assessoria 
Finques 

Assegurances 
Enginyeria



Programa d'actes
Dijous, 25 de juliol

•  A les 8 de la tarda, al Centre 
Cultural Polivalent Naus Ayats, 
actuació musical del grup argentí 
Iónico. Entrada gratuïta, es farà 
taquilla inversa per l’artista (el 
públic podrà donar el que cregui 
oportú a la sortida).
Organitza: Regidoria de Cultura

•  A les 10 de la nit, a Can Cassó, 
cinema a la fresca amb la 
pel·lícula Coco.
Organitza: Ple Infantil  

Divendres, 26 de juliol

•  A les 8 del matí, a les pistes de 
petanca, torneig de petanca 
Festa Major Vila d’Arbúcies amb 
la participació del Club Petanca 
d’Arbúcies i el Club Petanca Riells 
i Viabrea.                                                                                                                
Organitza: Club Petanca d’Arbúcies

•  A les 4 de la tarda, a la Casa de 
Repòs Santa Creu d’Arbúcies, 
actuacions de l’Escola de Dansa 
d’Arbúcies, Ramon Cortina, 
Mabrina (Mayte), Joan Tort, 
Helena Miró, Pilar Vila, Anna 
Manyer i Ferran Noguera.                          
Presentació a càrrec d’en Jordi 
Ferragut. Coordinació a càrrec 
de Ferran Noguera amb la 
col·laboració de Joaquim i Agustí 
(tècnics de so).    
En acabar, berenar per a tothom.
Organitza: Casa de Repòs Santa Creu 
d’Arbúcies

•  A les 4 de la tarda, a la Llar de 
Jubilats, tradicional campionat de 
jugar a la botifarra.
Col·labora: Associació de Jubilats i 
Pensionistes d’Arbúcies

•  A les 6 de la tarda, a Can Cassó, 
VII Trobada de Corals de Casals 
de Gent Gran amb la participació 
de les corals d’Arbúcies, Breda i 
Sant Hilari Sacalm.
Organitza: Associació de Jubilats i 
Pensionistes d’Arbúcies

•  A les 9 de la nit, a Can Cassó:                                                                                                               
Mostra de funky, a càrrec de la 
Regidoria d’Activitat Física i Esport.
Mostra de dansa (primera part), 
a càrrec de l’Escola de Dansa 
d’Arbúcies.
Pregó de Festa Major, a càrrec 
de l’Associació de Catifaires 
d’Arbúcies.
Mostra de dansa (segona i última 
part), a càrrec de l’Escola de Dansa 
d’Arbúcies.
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Programa d'actes (continuació)

•  A les 11 de la nit, a la zona de 
barraques, concert amb les 
actuacions de: Jetlack, Gwrando 
New Project, Orquestra Maribel i 
Celtic Dj’s.

Dissabte, 27 de juliol

•  De 2/4 de 10 a la 1 del migdia, al 
Prat Rodó, sessió d’anellament 
i cens d’ocells d’Arbúcies, 
alliberament d’aus i mostres 
de caixes-niu per a ratpenats, 
mallerengues i raspinells.
Organitza: A.N.A. (Associació 
Naturalista d’Arbúcies)
Col·labora: GACO (Grup d’Anellament 
Calldetenes-Osona)

•  A 2/4 de 12 del matí, a la plaça de 
la Vila, espectacle familiar infantil  
Visca la festa amb Ai Carai!
Tot seguit, festa de l’escuma a la 
mateixa plaça de la Vila.

•  A la 1 del migdia, al Museu 
Etnològic del Montseny, La Gabella, 
Presentació de l’exposició Art 
x Arbúcies. Aquesta exposició 
col·lectiva reuneix les creacions 
d’una vintena d’artistes d’Arbúcies.

•  A les 6 de la tarda, al Prat Rodó, 
activitat LASER TAG. Aventura, 
emoció, estratègia i molta acció. 
La manera més divertida i 
innovadora de fer esport a l’aire 
lliure. 
Inscripcions a la Gabella, fins el 25 
de juliol inclòs. Activitat a partir de 
10 anys.
Organitza: Ple Infantil

•  A 2/4 de 7 de la tarda, a la placeta 
dels Bosquerols, concentració de 
joves amb la xaranga Damm-er     
Organitza: Associació de Festes 
Joves d’Arbúcies

•  A les 11 de la nit, a Can Cassó, 
ball de Festa Major amb el quintet 
Orgue de Gats.

•  A les 11 de la nit, a la zona de 
barraques, concert amb les 
actuacions de: Brote, Con Deskaro, 
Gertrudis i The Papa's & The 
Popo's.

Diumenge, 28 de juliol

•  Dins l’horari habitual de cada 
diumenge, mercat de Festa Major.

•  A les 10 del matí, a la placeta 
de Can Reus (parada busos), 
plantada de gegants d’Arbúcies, 
Hostalric, Sant Hilari Sacalm i 
Santa Coloma de Farners.
A les 11, inici de la cercavila pels carrers 
Camprodon, Sorrall, Havana, Castell, St. 
Jaume, Major i plaça de la Vila. 
Organitza: Associació de Geganters i 
Grallers d’Arbúcies 
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628 639 259
grafia@grafia.cat

www.grafia.cat
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Programa d'actes (continuació)

•  A les 5 de la tarda, a la bassa de 
la Farga, VI Regata Bassa de la 
Farga.
Organitza: Associació de Festes 
Joves d’Arbúcies 

•  A les 7 de la tarda, a Can Cassó, 
concert amb l’Orquestra Maravella.

•  A les 7 de la tarda, al Museu 
Etnològic del Montseny (La 
Gabella) 4a edició del “Fem Festa, 
Fem Montseny”, passejada guiada 
per la Riera d’Arbúcies per gaudir 
del nostre entorn natural i cultural.

Finalitzarà a la zona de la 
Corbadora amb coca per als 
assistents mentre ens endinsem a 
la Llegenda de la Dona d’Aigua.
Representació a càrrec de H6 Teatre. 
Per a més informació adreceu-vos a 
La Gabella. Inscripcions limitades.

•  A les 11 de la nit, a Can Cassó, ball 
de Festa Major amb l’Orquestra 
Maravella.

•  A les 11 de la nit, a la zona de 
barraques, concert amb les 
actuacions de: Ice Cubs to Suck, 
Whipping the Clown, Animal Show 
i Dujey Martin.

Dilluns, 29 de juliol

•  De 2/4 de 12 del matí a 2/4 de 2 
del migdia i de 4 a 7 de la tarda, 
a les piscines municipals, Festa 
Aquàtica.

•  A les 6 de la tarda, al Prat Rodó, 
tornaboda i audició de sardanes 
amb la Cobla l’Arbucienca.     
Col·labora: Associació de Dones 
d’Arbúcies

•  A 2/4 d’11 de la nit, a Can Cassó i 
com a acte de cloenda de la Festa 
Major, teatre de Festa Major amb 
l’obra “EL SECRET DE LA LLOLL”, 
de la Companyia Anexa Teatre.

Notes:
• �L’activitat tradicional de TIR AL 

PLAT, per motius de calendari 
i espai de l’organització, tindrà 
lloc el diumenge 4 d’agost, a Can 
Ferrer de les 9 del matí a les 9 del 
vespre.

•  L’exposició Art x Arbúcies, es 
podrà visitar del 17 al 28 de juliol 
al Museu Etnològic del Montseny. 
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Bona Festa Major! 
US DESITJA

Polígon Industrial Torres Pujals, 4 - Arbúcies - www.indcar.es
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Dijous, 25 de juliol

•  A les 8 de la tarda, al Centre Cultural 
Polivalent Naus Ayats, actuació 
musical del grup argentí Iónico. 

•  A les 10 de la nit, a Can Cassó, cinema 
a la fresca amb la pel·lícula Coco.

Divendres, 26 de juliol

•  A les 8 del matí, a les pistes de 
petanca, torneig de Petanca Festa 
Major Vila d’Arbúcies 

•  A les 4 de la tarda, a la Casa de Repòs 
Santa Creu d’Arbúcies, actuacions 
vàries. En acabar, berenar per a 
tothom.

•  A les 4 de la tarda, a la Llar de 
Jubilats, tradicional campionat de 
jugar a la botifarra.

•  A les 6 de la tarda, a Can Cassó, VII 
Trobada de Corals de Casals de Gent 
Gran.

•  A les 9 de la nit, a Can Cassó:                                                                                                               
mostra de funky, mostra de dansa 
i pregó de Festa Major, a càrrec de 
l’Associació de Catifaires d’Arbúcies.

•  A les 11 de la nit, a la zona de 
barraques, concert amb les actuacions 
de: Jetlack, Gwrando New Project, 
Orquestra Maribel i Celtic Dj’s.

Dissabte, 27 de juliol

•  De 2/4 de 10 a la 1 del migdia, al Prat 
Rodó, sessió d’anellament i cens 

d’ocells d’Arbúcies, alliberament 
d’aus i mostres de caixes-niu per a 
ratpenats, mallerengues i raspinells.

•  A 2/4 de 12 del matí, a la plaça de la 
Vila, espectacle familiar infantil a 
càrrec de Ai carai. Tot seguit, festa de 
l’escuma.

•  A la 1 del migdia, al Museu 
Etnològic del Montseny (La Gabella), 
Presentació de l’exposició Art x 
Arbúcies.

•  A les 6 de la tarda, al Prat Rodó, 
activitat LASER TAG. Inscripcions a 
la Gabella, fins el 25 de juliol inclòs. 
Activitat a partir de 10 anys.

•  A 2/4 de 7 de la tarda, a la placeta 
dels Bosquerols, concentració de 
joves amb la xaranga Damm-er.

•  A les 11 de la nit, a Can Cassó, ball de 
Festa Major amb el quintet Orgue de 
Gats.

•  A les 11 de la nit, a la zona de 
barraques, concert amb les 
actuacions de: Brote, Con Deskaro, 
Gertrudis i The Papa's & The Popo's.

Diumenge, 28 de juliol

•  Dins l’horari habitual de cada 
diumenge, mercat de Festa Major.

•  A les 10 del matí, a la placeta de Can 
Reus (parada busos), plantada de 
gegants d’Arbúcies i a les 11, inici de 
la cercavila.

•  A les 5 de la tarda, a la bassa de la 
Farga, VI Regata Bassa de la Farga.

•  A les 7 de la tarda, a Can Cassó, 
concert amb l’Orquestra Maravella.

•  A les 7 de la tarda, al Museu Etnològic 
del Montseny (La Gabella) 4a edició 
del “Fem Festa, Fem Montseny”, 
finalitzarà l’acte amb “La Llegenda 
de la Dona d’aigua” a la Corbadora, 
actuació a càrrec de H6 Teatre.

•  A les 11 de la nit, a Can Cassó, ball 
de Festa Major amb l’Orquestra 
Maravella.

•  A les 11 de la nit, a la zona de 
barraques, concert amb les actuacions 
de: Ice Cubs to Suck, Whipping the 
Clown, Animal Show i Dujey Martin.

Dilluns, 29 de juliol

•  De 2/4 de 12 del matí a 2/4 de 2 del 
migdia i de 4 a 7 de la tarda, a les 
piscines municipals, Festa Aquàtica.

•  A les 6 de la tarda, al Prat Rodó, 
tornaboda i audició de sardanes amb 
la Cobla l’Arbucienca.

•  A 2/4 d’11 de la nit, a Can Cassó i 
com a acte de cloenda de la Festa 
Major, teatre de Festa Major amb 
l’obra “EL SECRET DE LA LLOLL”, de 
la Companyia Anexa Teatre.

Notes:
• �L’activitat tradicional de TIR AL PLAT, per 

motius de calendari i espai de l’organització, 
tindrà lloc el diumenge 4 d’agost, a Can 
Ferrer de les 9 del matí a les 9 del vespre.

•  L’exposició Art x Arbúcies, es podrà visitar 
del 17 al 28 de juliol al Museu Etnològic del 
Montseny.

Programa d'actes (resum)



• CAMPIONAT DE BOTIFARRA
20 € per parella. Inscripcions: Moments previs al 
campionat.

• BARRAQUES (de franc)
L’Ajuntament d’Arbúcies informa del funcionament de 
barraques.
•  Cal portar el DNI o NIE.
•  Disposarà d’empresa de seguretat* (vigilants de se-

guretat privada i controladors d’accés) amb el nombre 
d’efectius segons la normativa vigent.

•  Disposarà d’empresa de serveis preventius* (ambu-
lància) amb el nombre d’efectius segons la normativa 
vigent.

•  Disposarà d’UN ÚNIC ACCÉS, tant per a l’entrada com 
per a la sortida del recinte.

•  Disposarà un total de TRES SORTIDES D’EMERGÈNCIA.
S'aconsella, a l'entrada del recinte, llegir els rètols infor-
matius que s'hi col·locaran per tal de tenir-les en ment 
en cas necessari.

•  No es farà responsable de la venda i/o subministra-
ment de begudes alcohòliques a menors d’edat.**

• MENORS DE 16 ANYS (segons normativa vigent)
Podran accedir al recinte acompanyants del pare/
mare/tutor/adult autoritzat (un mateix adult podrà res-
ponsabilitzar-se de més d'un menor). 

OBLIGACIONS DEL PARE/MARE/TUTOR/ADULT 
AUTORITZAT:

1. Emplenar document d’autorització - responsabilitat. 
1.1.  Es podrà portar preparat de casa (el trobareu 

penjat a la web de l'ajuntament:  https://www.ar-
bucies.cat/ca/festa-major) o es podrà emplenar 
a l’entrada del recinte. En qualsevol cas, l’adult 
haurà d’ensenyar el seu DNI a l’hora d’entregar el 
document d’autorització. 

2.  Si abandona el recinte, també ho hauran de fer els 
menors que siguin de la seva responsabilitat.
Obligació especificada en el document d'autorització 
- responsabilitat que s'haurà signat a l'entrada.

•  No es permetrà accedir al recinte amb objectes de 
vidre, llaunes i/o qualsevol objecte que suposi un pe-
rill. El personal de seguretat privada actuarà en conse-
qüència per tal d’evitar-ne l’entrada, únicament i exclu-
sivament, per vetllar tant pel públic assistent com pels 
propis artistes.

Per petició expressa de les barres, també es prohibirà 
l'entrada de begudes, tot i ser una consumició adquiri-
da en l’interior.

•  Control de l’aforament: Malgrat ser un recinte amb en-
trada de franc, (i segons actual normativa de prevenció 
dels òrgans competents en Espectacles Públics i Ac-
tivitats Recreatives en espais a l’aire lliure delimitats), 
els controladors d’accés actuaran en conseqüència, 
únicament i exclusivament, per vetllar per la seguretat 
del públic assistent.

• LASER TAG (de franc)
Inscripcions a la Gabella, fins el 25 de juliol inclòs. Activi-
tat a partir de 10 anys.

•  CONCERT i BALLS DE NIT, A CAN CASSÓ (de franc)

•  LLOTGES PER AL DISSABTE i DIUMENGE NIT, A CAN 
CASSÓ:
•  LLOTJA ANTICIPADA: 6 € (taula + 6 cadires)
•  LLOTJA A TAQUILLA: 10 € (taula + 6 cadires)

(La cadira amb adquisició de llotja està assegurada, la 
resta fins a esgotar existències) 
Venda anticipada de llotges, el 23, 24 i 25 de juliol a 
La Gabella, en el seu horari habitual.

•  VI REGATA BASSA DE LA FARGA ORGANITZADA PER 
L'ASSOCIACIÓ FESTES JOVES D'ARBÚCIES
Activitat de franc. Servei de barra

• TEATRE DE FESTA MAJOR: “EL SECRET DE LA LLOLL”
VENDA ANTICIPADA a La Gabella, del 2 al 29 de juliol,
i dins el seu horari habitual.
Preu: 12 €
VENDA TAQUILLA, a Can Cassó el 29 de juliol, una hora 
abans de començar l’obra.
Preu: 15 €

**  Tant el personal de les tres barres d’entitats i/o 
associacions del nostre poble, com el de l’empresa de 
seguretat i el de l’empresa de serveis preventius -que 
trobareu a l’espai barraques-  s’adhereixen voluntàriament 
al “NO és NO”. Tots estaran a la vostra disposició com 
un PUNT LILA alternatiu. Qualsevol persona que pateixi 
una agressió dins el recinte esmentat podrà dirigir-se a 
qualsevol d’aquestes persones i actuaran en conseqüència.

** S’entén com a menors d’edat els menors de 18 anys.

Preus dels actes
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Artistes participants FESTA MAJOR 2019

AI CARAI

Esteban Cabezas,
Javier Martínez,
Néstor Muy,
Carlos Sánchez

Víctor Álvarez
Andreu Batlle 
Pau Caro
Eduard Hinojosa

CON DESKARO

ANIMAL SHOW

BROTE

CELTIC DJ'S
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DUJEY MARTIN

GERTRUDIS

GWRANDO NEW PROJECT

ICE CUBS TO SUCK

IÓNICO

H6 TEATRE

Anna Casals, Alfons Del Rio, Albert Mañé, Raul Martínez,
Josep Riumalló

Anna Crehuet, Eloi Masó Sibina, Pau Masó Sibina,
Juan Sebastian Saldarriaga Barrera, Xavier Veres Vilalta 

Alf,  Cucut, Xuri
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Artistes participants FESTA MAJOR 2019

MARAVELLA ORQUESTRA INTERNACIONAL

LLOLL BERTRAN

Aquest és un conte teatralitzat, una història romàntica d’un 
comte francès i una cupletista catalana plena d’aventu-
res, sorpreses i bogeries. Un espectacle fresc i divertit, on 
la Lloll fa tots els papers de l’auca i desplega el seu ofici i el 
seu art com a gran show-woman.
Aquest espectacle és molt més que un monòleg. Des d’un 
xarleston, passant per un cancan fins a un rock o un tema de 
cabaret, trobarem un bon assortit d’estils musicals en aques-
ta història de suspens en la que conviuen personatges ben 
variats i algun de molt actual.
Veurem a la Lloll seduint-nos amb tot el seu gran talent per 
a la comèdia, el cant, el ball, la parodia i la capacitat d’emo-
cionar. Oblidarem penes i preocupacions i potser al final ens 
preguntarem si tot això que ens explica és o no ficció, però tal 
com diu el conte… potser sí, potser no…

JETLACK

L'ARBUCIENCA

Ramon Aregall, Marta Cerni, Maribel González, Santi Llorà, 
Vadó Merino, Joel Serras 

Laura Mercè Camacho, Miquel Cardona, Oriol Cardoner,
Iago Garcia, Joan Gómez, Anna Manyer, Roger Monreal,
Pep Montsant, Clara Ribatallada, Jordi Sitges, Isaac Tresens
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ORQUESTRA MARIBEL WHIPPING THE CLOWN

THE PAPA'S & THE POPO'SORGUE DE GATS

Joel Cuesta, César Pérez, Marc Puig, Joan Puigverd, 
Christian Tapia.
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Prohibit estacionar    Prohibit circular   Alerta

Informació d’estacionaments i 
accessos prohibits durant la Festa Major

Dissabte, 27 de juliol
Des de 2/4 de 10 del matí i amb 
motiu de l’espectacle familiar infantil 
i la festa de l’escuma

   Carrers: Prat Marcet, plaça 
de la Vila, Major i Vern

  Reobertura: Finalitzat l’acte 
i de l’oportuna neteja de la 
placeta i carrers de l’entorn 
que s’hagin pogut veure 
afectats.

Diumenge, 28 de juliol
Mercat setmanal

   Carrers: Habituals del mercat
  Reobertura: Finalitzat el 

mercat i com cada setmana.

A les 11 del matí i amb motiu de la 
cercavila gegantera

     En els carrers del seu 
recorregut (Camprodon, 
Sorrall, Havana, Castell, St. 
Jaume, Major i plaça de la 
Vila) no quedarà prohibida 
la circulació, però tindran 
circulació lenta els vehicles 
que coincideixin amb la ella.

Polígon Industrial Torres Pujals
17401 Arbúcies (Girona)
Tel. 972 86 05 08 
comercial@trema.cat 
www.trema.catBona Festa Major!!!

impressióoffsetdigital
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PER UNA FESTA MAJOR
LLIURE  D’AGRESSIONS SEXUALS I COMPORTAMENTS SEXISTES! 

Policia local 686945650
Emergències 112

FESTA MAJOR ARBÚCIES 2019
JO GAUDEIXO DE LA FESTA, TU EM DEIXES TRANQUIL·LA

times  NO ÉS NO. No siguis bavós o bavosa, això no és 
lligar.

times  Volem tenir unes festes lliures de 
comportaments i d’agressions masclistes.

times   Volem aconseguir espais de festa i oci on ens 
puguem relacionar de manera lliure i segura.

times  Cap argument és vàlid per justificar 
comportaments que ens facin sentir incòmodes. 

times  Ni l’alcohol ni les drogues justifiquen una 
agressió.

times  És responsabilitat de totes i tots, actuar i no 
permetre cap agressió.

times  Punts d’Informació i Atenció: 
Espai de barraques - Punt Lila, personal de les barres de 
les barraques, personal de l’empresa de seguretat i de 
l’ambulància, Policia Local.

PUNT
L I L A
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PER UNA FESTA MAJOR
LLIURE  D’AGRESSIONS SEXUALS I COMPORTAMENTS SEXISTES! 
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Tel. 972 860 810
www.m-casanova.com

Bona
Festa Major!
–
Vine a visitar-nos
al Bonpreu d’Arbúcies
Ctra. Gi-552, Km. 16'35
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L’Ajuntament d’Arbúcies 
desitja que passeu

una bona Festa Major
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•  Volem agrair a tots aquells que heu col·laborat en aquest 
programa la vostra dedicació i el vostre esforç, sense el qual no 
ho hauríem aconseguit.

•  Gràfiques Trema, S.L. té tots els drets reservats, per això és 
prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta publicació per 
qualsevol mitjà.

EDITA:
Pol. Ind.Torres Pujals 
17401 Arbúcies (Girona)
Tel. 972 86 05 08 
comercial@trema.cat
www.trema.cat

DISSENY GRÀFIC: Tel. 628 639 259
grafia@grafia.cat
www.grafia.cat
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