CATIFES

DISSABTE 14 DE JUNY
Dibuix de catifes
.A les 7 de la tarda, en els carrers participants al concurs.
DIUMENGE 15 DE JUNY
Catifes de flors naturals
Matí
.De 6 a 2, confecció de catifes als carrers: Camprodon, LHavana,
Major, Pont, Sant Jaume, Segimon Folgueroles, Sorrall i Vern.
Tarda
.A les 6, a la Pl. de la Vila, proclamació de les catifes guanyadores.
.A 2/4 de 7, pels carrers on shan confeccionat catifes, cercavila
amb els Gegants i Grallers dArbúcies i de Breda, New Serafins,
Band The Marxa i Rum-Rum Trastos Karts.
Durant tot el dia
.A diferents espais de la vila: Racons Catifes.
.Fira dartesans a la Placeta de Can Reus i Segimon Folgueroles.

ENRAMADES

DIJOUS 19 DE JUNY
Botifarrada popular i Passada de la Plaça
.A 2/4 de 8 del vespre, a la Pl. de la Vila, botifarrada popular.
.A 2/4 d11 de la nit passada de la Plaça (inici al carrer Vern) i
sardanes, xotis i vals a la Pl. de la Vila. Tot seguit, ball de nit amb el
grup musical Stresband.
.Finalitzat el ball de nit, a La Consulta, Final del 1r concurs de
Ratafia casolana. Organitza La Consulta.

DIVENDRES 20 DE JUNY
Enramada de la Plaça i Passada del Castell
.A 2/4 d11 del matí, a les piscines municipals, taller de bombolles
de sabó amb la companyia Bombolles de sabó.
.A 1/4 de 2 del migdia, a la Pl. de la Vila, dansa de la Plaça.
.A 2/4 de 5 de la tarda, a la Pl. dels Bosquerols, concert de tarda.
.A 2/4 de 8 de la tarda, a la Pl. de la Vila, sardanes.
.A les 10 de la nit, a la Pl. de la Vila, concentració de Colles Joves.
.A les 11 de la nit, pregó i encesa de traca a càrrec de la colla
Naps i Cols (colla guanyadora del concurs de samarretes del 2013).
Organitza Associació Festes Joves dArbúcies.A continuació, xaranga
amb Los Labradores.
.A les 11 de la nit, passada del Castell (inici al carrer Vern a lalçada
de la Rectoria) i sardanes, xotis i vals davant de Can Son.
.A 2/4 d1 de la nit, a la Pl. de Ca la Rossa, ball amb Mitjanit
Orquestra. A la mitja part, concurs de samarretes, amb la votació
de la millor i pitjor samarreta de la passada del Castell 2014, a càrrec
de Quim Masferrer. Organitza Associació Festes Joves dArbúcies.

.A partir de 2/4 de 6 de la matinada, cercavila amb els New
Serafins que finalitzarà davant de lEscola Dr. Carulla amb esmorzar
popular organitzat per lAssociació Festes Joves dArbúcies.
DISSABTE, 21 DE JUNY
Enramada del Castell
.A 2/4 d11 del matí, a les piscines municipals, taller de bombolles
de sabó gegants amb la companyia Bombolles de sabó.
.A 1/4 de 2 del migdia, davant de la Pl. dels Bosquerols, dansa del
Castell.
.A 2/4 de 5 de la tarda, a la Pl. dels Bosquerols, concert de tarda.
.A 2/4 de 8 de la tarda, a la Pl. de Can Jombo, actuació dAmalgama,
duet musical de violí i guitarra amb Anna Valls i Esteve Vilarrasa.
.A 2/4 d11 de la nit, a Can Cassó, actuació del grup vocal Deudeveu,
guanyador del concurs de TV3, Oh Happy Day.
.A 2/4 d1 de la nit, a Can Cassó, macroconcert de Jaque al Rey,
després de 20 anys a Arbúcies, i, tot seguit, Robert De Palma.
Organitza el Barrock.
DIUMENGE, 22 DE JUNY
Passada del Sorrall
.A les 12 del migdia, al Prat Rodó, concert amb el Cor de Veus
Blanques Lutiana. Tot seguit, vermut popular.
.A les 5 de la tarda, al poliesportiu de Can Pons, cursa dobstacles.
Organitza Associació Festes Joves dArbúcies.
.A les 7 de la tarda, davant de Can Julià, havaneres amb rom
cremat amb el grup A Tota Vela.
.A 2/4 d11 de la nit, passada del Sorrall (inici carrer del Pont) i
sardanes, xotis i vals a la Pl. dels Encantats. Tot seguit, nit de DJs
arbuciencs amb DJ Lady Mandarina (Meritxell Rodríguez i Olaya
Román) i DJ Maimi (Jordi Maimi).
DILLUNS, 23 DE JUNY
Enramada del Sorrall, revetlla de St. Joan i Passada de Magnes
.A 2/4 d11 del matí i durant tot el dia, a les piscines municipals,
inflable gegant (pista dobstacles de 16 m).
.A 1/4 de 2 del migdia, a la Pl. dels Encantats, dansa del Sorrall.
.A 2/4 de 5 de la tarda, a la Pl. dels Bosquerols, concert de tarda.
.A 2/4 de 7 de la tarda, a lEscola Dr. Carulla, arribada de la flama
del Canigó i cercavila amb els Geganters i Grallers dArbúcies. Tot
seguit, encesa de la foguera, lectura del manifest i sardanes a
càrrec de la Cobla LArbucienca. A continuació, repartiment de la
coca de Sant Joan.
.A 2/4 d11 de la nit, passada de Magnes (inici a Can Sitra) sardanes,
xotis i vals a la Pl. Dr. Turon. Tot seguit, al carrer Magnes, concert
amb el grup musical Boulevard.
DIMARTS, 24 DE JUNY
Enramada de Magnes i Passada de la Carretera
.A 2/4 d11 del matí i durant tot el dia, a les piscines municipals,
inflable gegant (pista dobstacles de 16 m).
.A 1/4 de 2 del migdia, a la Pl. Dr. Turon, dansa de Magnes.
.A 2/4 de 5 de la tarda, a la Pl. dels Bosquerols, concert de tarda.

.A 2/4 de 8 de la tarda, al Camp de lOliver (al costat de la Pl. de
Florac), actuació dUMAMI, grup de versions musicals amb Anna
Ferran, Anna Pacheco i Ernest Vidal.
.A 2/4 d11 de la nit, passada de la Carretera (inici a la Pl. dels
Encantats) i sardanes, xotis i vals davant de Ca lÀnima. Tot seguit,
nit musical arbucienca amb The Red Carpet (Laia Pujol, Pepe
Soler, Simon Esquivel, Ernest Vidal i Eduard Vidal) i NGXema VS
Xailex (Josep M. Noguera i Àlex Cordero).
DIMECRES, 25 DE JUNY
Enramada de la Carretera i Fi de festa
.A 2/4 d11 del matí i durant tot el dia, a les piscines municipals,
inflable gegant (pista dobstacles de 16 m).
.A 1/4 de 2 del migdia, davant de la Granja Royal, dansa de la Carretera.
.A 2/4 de 5 de la tarda, a la Pl. dels Bosquerols, concert de tarda.
.A 2/4 de 8 de la tarda, al carrer Camprodon (cantonada Prat Marcet),
sardanes.
.A les 10 de la nit, a la Pl. de la Vila, concert de Fi de festa amb
lOrquestra Montgrins. A la mitja part, lliurament de premis del
concurs tradicional de Catifes, denramar carrers i denramar
balcons i finestres.
NOTES
Els actes tradicionals de dia, danses i concerts, seran amenitzats
per lOrquestra Montgrins. Els actes tradicionals de nit, passades,
seran amenitzats pels New Serafins i les sardanes, xotis i valsos,
seran amenitzats per la Cobla LArbucienca.
CONCURSOS
Pel concurs denramar carrers, actiu tots els dies de Les
Enramades, pots consultar-ne les bases i el full dinscripció per
participar-hi a la web www.enramades.cat o a loficina de
turisme. Cal inscripció prèvia fins el dia abans de lenramada
que correspongui al tram.
Pel concurs denramar balcons i finestres, pots consultar-ne el
full dinscripció a loficina de turisme. Cal inscripció prèvia fins
el 19 de juny.
El termini per recollir els premis dels concursos finalitzarà el 31
de juliol a la Gabella.
EXPOSICIONS
El Museu Etnològic del Montseny La Gabella, ofereix les
següents exposicions:
Del 24/05/14 al 15/06/14
50è aniversari de la pujada al Montseny 1964  2014
Del 17/06/14 al 21/07/14
Montsoriu. Bernat II de Cabrera i la seva època
Hotel Montsoliu
KLIN-ZEN, exposició col·lectiva dartistes locals. Inauguració el
15 de juny a les 13 h a lHotel Montsoliu i restarà oberta
al públic del 15 al 29 de juny de 10 del matí a 12 de la nit.

INFORMACIÓ DESTACIONAMENTS I ACCESSOS PROHIBITS
DURANT LES ENRAMADES
Prohibit estacionar

Prohibit circular

Dijous 19 de juny

Des de les 3 de la tarda i amb motiu de la botifarrada popular i els actes de nit
Carrers: Prat Marcet, Pl. de la Vila, Major i Vern.
Reobertura: a les 4 de la matinada del divendres 20 de juny.
Des de les 10 de la nit i amb motiu de la passada de la Plaça
Carrers afectats per litinerari de la passada.
Reobertura: finalitzada la passada.

Divendres 20 de juny

Des de la 1 del migdia i amb motiu de la dansa, audició de sardanes de
tarda a la Pl. de la Vila i els actes de nit de la Pl. de Can Lleonart
Carrers: Prat Marcet, Pl. de La Vila, Major i Vern.
Reobertura: a les 7 del matí del dissabte 21 de juny.
Des de les 10 de la nit i amb motiu de la passada del Castell
Carrers afectats per litinerari de la passada.
Reobertura: finalitzada la passada.
Des de les 10 de la nit i amb motiu de lacte de la Pl. de Can Lleonart
Carrers: Sant Jaume (des de cantonada carrer del Vern fins girola Can
Lleonart, inclosa), Segimon Folgueroles (des de cantonada carrer Turó de
lHome fins girola Can Lleonart, inclosa).
Reobertura: a les 7 del matí del dissabte 21 de juny.

Dilluns 23 de juny

Des de la 1 del migdia i amb motiu de la dansa del Sorrall
Carrers Sorrall i Camprodon (des de la cantonada Prat Marcet fins el Pont)
Reobertura: finalitzada la dansa.
Des de 2/4 d11 de la nit i amb motiu de la passada de Magnes
Carrers afectats per litinerari de la passada.
Reobertura: finalitzada la passada.
Des de les 12 de la nit i amb motiu de lacte de nit
Pl. Dr. Turon i carrer Magnes.
Reobertura: a les 5 de la matinada del dimarts 24 de juny.

Dimarts, 24 de juny

Des de la 1 del migdia i amb motiu de la dansa de Magnes
Pl. Dr. Turon i carrer Magnes.
Reobertura: finalitzada la dansa.
Des de 2/4 de 7 de la tarda i amb motiu de lacte de tarda
Carrer Camp de lOliver, des de la Pl. de Florac fins a la cantonada del
carrer de lHorta de Ca lAdjutori.
Reobertura: a les 9 de la nit
Des de 2/4 de 8 de la tarda i amb motiu de lacte de nit del Carrer Camprodon
Carrer Camprodon (des de la cantonada de Can Picardia fins Pl. dels
Encantats).
Reobertura: a les 8 del matí del dimecres 25 de juny.

El carrer Ramon Pagès, a partir de 2/4 de 8 de la tarda daquest dimarts
i fins les 9 de la nit del dimecres, shabilita en sentit contrari a lhabitual per
poder oferir sortida als vehicles que circulin pel carrer Camprodon, des de
lantiga Fonda Ayats fins a la cantonada de Can Picardia. Així doncs, el carrer
Ramon Pagès només queda inhabilitat durant la passada de la Carretera.
ALERTA

Dimecres, 25 de juny

Des de la 1 del migdia i amb motiu de la dansa i laudició de sardanes de
tarda de la Carretera
Carrer Camprodon (des de cantonada Can Picardia fins Pl. dels Encantats)
Reobertura per circular, però : finalitzada la dansa.
A partir de les 7 de la tarda
Reobertura definitiva: a les 9 de la nit.
El carrer Ramon Pagès, a partir de les 9 de la nit, recupera la circulació
en el seu sentit habitual.
ALERTA

Des de les 9 de la nit i amb motiu del concert de Fi de festa de Les Enramades.
Carrers: Prat Marcet, Pl. de la Vila, Major i Vern.
Reobertura: a la 1 de la matinada del dijous 26 de juny.

A dia d'avui, es desconeix quins veïns faran els sopars tradicionals de carrers
de Les Enramades, per aquest motiu els llocs prohibits d'estacionament i de
circulació poden incrementar-se.

Des de 2/4 d11 de la nit i amb motiu de la passada de la Carretera
Carrers afectats per litinerari de la passada.
Reobertura: Finalitzada la passada.

Dissabte 21 de juny

Des de la 1 del migdia i amb motiu de la dansa del Castell
Carrers: Sant Jaume (des de la placeta de Ca La Rossa fins a la cantonada
de laccés a laparcament de Can Torrent del carrer Germana Assumpta).
Reobertura: finalitzada la dansa.
Des de 2/4 de 7 de la tarda i amb motiu de lacte de la Pl. de Can Jombo
Carrer Castell (des de cantonada Bomba de Can Palau fins Bomba de
Can Salau). Reobertura: a les 9 de la nit.

Diumenge 22 de juny

Des de les 5 de la tarda i amb motiu dels actes de tarda i la passada del
Sorrall
Carrers: Sorrall, LHavana, Riera i Pont Vermell.
Reobertura: finalitzada la passada.
Des de les 8 de la tarda i amb motiu dels actes de nit
Carrer Camprodon (des de cantonada Can Picardia fins Pl. dels Encantats).
Reobertura: a les 8 del matí del dilluns 23 de juny.
El carrer Ramon Pagès, a partir de les 8 de la tarda i fins les 8 del matí
del dilluns 23 de juny, shabilita en sentit contrari a lhabitual per poder
oferir sortida als vehicles que circulin pel carrer Camprodon, des de lantiga
Fonda Ayats fins a la cantonada de Can Picardia.
ALERTA

Des de les 9 de la nit i amb motiu de lacte de tarda del dimarts 24 de juny
Zona destacionament del carrer Camp de lOliver al costat de la Pl. de
Florac, mentre dura el muntatge de la tarima necessària per a lacte.

Col·laboradors:
ARHA (ASSOCIACIÓ DE RESTAURADORS I HOTELERS DARBÚCIES)
ASSOCIACIÓ DE GEGANTERS i GRALLERS DARBÚCIES
ASSOCIACIÓ FESTES JOVES DARBÚCIES
BARROCK
ESCOLA DR.CARULLA
COMERÇ ARBÚCIES
FLABIOLAIRES DARBÚCIES
HOTEL MONTSOLIU
ÒMNIUM CULTURAL
TERE RECARENS
LA CAIXA

festa
tradicional
d'interès nacional

www.enramades.cat

