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Programa d’actes
Dissabte, 29 de maig

DIBUIX CATIFES DE FLORS NATURALS

Diumenge, 31 de maig

CATIFES DE FLORS NATURALS

• A partir de les 7 de la tarda, dibuix de les catifes als carrers
participants al concurs.

Matí:
• De 6 a 2, confecció de catifes als carrers: Camprodon, L’Havana,
Major, Pont, Sant Jaume, Segimon Folgueroles, Sorrall i Vern.
Tarda:
• A les 6, a la Plaça de la Vila, proclamació de les catifes guanyadores.
• A partir de les 6, pels carrers on s’han confeccionat catifes, cercavila
amb els Gegants i grallers d’Arbúcies i de Breda, New Serafins i
Macroscopi.
Durant tot el dia:
• A diferents espais de la vila: Racons Catifes.
• Fira d’artesans a la Placeta de Can Reus i Segimon Folgueroles.

Dijous, 4 de juny

BOTIFARRADA POPULAR I PASSADA DE LA PLAÇA
• A 2/4 de 8 del vespre, a la Plaça de la Vila, botifarrada popular.
• A 2/4 d’11 de la nit, a la Plaça de la Vila, traca inaugurant la passada.
Passada de la Plaça (inici al carrer Vern) i sardanes, xotis i vals a la
Plaça de la Vila.
• Tot seguit, a la Plaça de la Vila, ball amb el grup musical La Girasol.
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Divendres, 5 de juny

ENRAMADA DE LA PLAÇA I PASSADA DEL CASTELL
• A ¼ de 12 del matí, passada matinal amb New Serafins
• A ¼ de 2 del migdia, a la Plaça de la Vila, dansa de la Plaça.
• A 2/4 de 5 de la tarda, als Jardins de Can Torres, concert de tarda.
• A 2/4 de 8 de la tarda, a la Plaça de la Vila, sardanes amb la Cobla
Montgrins
• A les 10 de la nit, a la Plaça de la Vila, concentració de Colles Joves
• A les 11 de la nit, a la Plaça de la Vila, pregó i encesa de traca a càrrec
de la colla “Caputxetes” (colla guanyadora del concurs de samarretes
de la passada del Castell 2014).
Organitza: Associació Festes Joves d’Arbúcies.
A continuació, xaranga amb Los Labradores.
• A les 11 de la nit, passada del Castell (inici al carrer Vern a l’alçada de
la Rectoria) i sardanes, xotis i vals davant Can Son.
• A 2/4 d’1 de la nit, a la placeta de Ca la Rossa, ball amb La Montecarlo.
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 Les Lutianes.
Organitza: Associació Festes Joves d’Arbucies.
• A partir de 2/4 de 6 de la matinada, cercavila amb els New Serafins
que finalitzarà davant de l’escola Carulla amb esmorzar popular.
Organitza: Associació Festes Joves d’Arbucies.
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Dissabte, 6 de juny

ENRAMADA DEL CASTELL
• A ¼ de 12 del matí, passada matinal amb New Serafins
• A ¼ de 2 del migdia, davant de la placeta de Can Torrent, dansa del
Castell.
• A 2/4 de 5 de la tarda, als Jardins de Can Torres, concert de tarda.
• A les 7 de la tarda, a la placeta de Can Jombo, actuació d’Amalgama,
duet musical de violí i guitarra amb Anna Valls i Esteve Vilarrasa.
• A les 11 de la nit, a Can Cassó, actuació del grup vocal Lutianes, amb
l’espectacle Lutis pels Amics.
• Tot seguit, a Can Cassó, actuació del grup musical La Banda del Drac
(recopilació de cançons dels anys 70-80)
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Diumenge, 7 de juny

PASSADA DEL SORRALL
• A les 12 del migdia, a Can Cassó, concert amb Dj a càrrec de X. Rubio.
Organitza: Regidors i regidores del Ple Infantil.
• A les 7 de la tarda, a Can Cassó, havaneres amb rom cremat amb el
grup A Tota Vela.
• A 2/4 d’11 de la nit, passada del Sorrall (inici carrer del Pont) i
sardanes, xotis i vals a la placeta dels Encantats.
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Dilluns, 8 de juny	ENRAMADA DEL SORRALL I PASSADA DE MAGNES
• A ¼ de 12 del matí, passada matinal amb New Serafins.
• A ¼ de 2 del migdia, a la placeta dels Encantats, dansa del Sorrall.
• A 2/4 de 5 de la tarda, als Jardins de Can Torres, concert de tarda.
• A 2/4 de 8 de la tarda, a Can Julià, sardanes a càrrec de la Cobla
Montgrins.
• A les 10 de la nit, passada de Magnes (inici a Can Sitra) i sardanes,
xotis i vals a la placeta de Can Ferragut.
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Dimarts, 9 de juny	ENRAMADA DE MAGNES I PASSADA DE LA
CARRETERA

• A ¼ de 12 del matí, passada matinal amb New Serafins.
• A ¼ de 2 del migdia, a la placeta de Can Ferragut, dansa de Magnes.
• A 2/4 de 5 de la tarda, als Jardins de Can Torres, concert de tarda.
• A 2/4 de 8 de la tarda, al Camp de l’Oliver (al costat de la plaça de
Florac), actuació del grup de dansa Mediterrània Escola de Dansa
Irlandesa.
• A 2/4 d’11 de la nit, passada de la Carretera (inici a la placeta dels
Encantats) i sardanes, xotis i vals davant de Ca l’Ànima.
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Dimecres, 10 de juny	ENRAMADA DE LA CARRETERA I FI DE FESTA
• A ¼ de 12 del matí, passada matinal amb New Serafins.
• A ¼ de 2 del migdia, davant de la Granja Royal, dansa de la Carretera.
• A 2/4 de 5 de la tarda, als Jardins de Can Torres, concert de tarda.
• A 2/4 de 8 de la tarda, al c. F. Camprodon (cantonada Prat Marcet),
sardanes a càrrec de la Cobla Montgrins.
• A les 10 de la nit, a la Plaça de la Vila, concert de Fi de Festa amb la
Cobla Montgrins.
A la mitja part, lliurament de premis del concurs tradicional de
Catifes, d’enramar carrers i d’enramar balcons i finestres.
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