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ENCATIFA’T

2

Anima’t a fer una catifa a casa d'1m aproximadament utilitzant materials naturals.
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Penja una foto de la teva catifa a les xarxes amb el hashtag
#catifesconfinades i etiqueta a @enramadesarbucies
durant el 7 de juny fins a les 8 del vespre.
Et prepararem una sorpresa amb totes les fotos rebudes!
Bases i més informació a: www.enramades.cat

36è CONCURS ESTATAL DE FOTOGRAFIA
i 29è TROFEU DE TORRE D'ARBOÇ

Exposició d'una selecció de les fotografies presentades a concurs, a la sala d’exposicions temporals del
MEMGA a partir del 7 de juny.

confinades

Us hem preparat un munt d’activitats perquè puguem
gaudir d’unes #enramadesconfinades

BALCONS I APARADORS

Durant tots els dies d'Enramades Confinades
enrama els balcons i aparadors amb banderoles,
flors, branques de vern...

DANSES

A cada dansa regala el ram al teu ballador i/o
balladora. Fes un fotomuntatge i penja’l a les xarxes
socials amb el hashtag #dansaenramadeschallenge
i etiqueta a @enramadesarbucies
Balla les DANSES escoltant el programa especial
d’Enramades a càrrec de COMPÀS DE COBLA, a
Ràdio Arbúcies. Acompanya'ls fent el vermut al
balcó i fes sonar les sardanes!

PASSADES

A totes les PASSADES MATINALS connecta’t a Ràdio
Arbúcies i treu l’altaveu al balcó!
Totes les PASSADES NOCTURNES:
Surt al balcó amb les atxes, espelmes o fanalets per
rebre ELS SERAFINS. Celebra la passada amb un
brindis amb els veïns i un tros de coca!
VIU LES PASSADES DES DE CASA
Vegeu el programa complet a:

www.enramades.net

PASSEJADA GEGANTERA SOBRE RODES
A les 6 de la tarda

Recorregut per diversos carrers del poble!

Espera’ls amb el tambor i saluda’ls des del balcó o finestra!

CERCAVILA DELS SERAFINS

Recorregut pels carrers del poble on tradicionalment es fan
catifes. Dona’ls la benvinguda des del balcó o finestra!
Si us plau, et preguem seguir la passejada gegantera i la
cercavila des de casa. Preguem que respectis les normes de
seguretat sanitàries.
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Descarrega’t la careta dels Gegants d'Arbúcies a:

www.enramades.net

viu-les
ACTES

Dijous 11

a casa

A les 8 del vespre
BOTIFARRADA POPULAR
Fes la botifarrada d'Enramades Confinades a casa!

A les 10 de la nit
CASTELL DE FOCS INAUGURAL, gaudeix mirant el cel

Divendres 12

De 10 a 1 del migdia
@endavantlesatxes al carrer, Ràdio Arbúcies ESPECIAL
ENRAMADES
A les 10 de la nit
TRACA INICI PASSADA DEL CASTELL, escolta-la des de la
finestra o balcó
A les 11 de la nit
Dj Barto, apuja el volum de Ràdio Arbúcies
A les 12 de la nit
SAVAGE DJ, Enramades session a Ràdio Arbúcies!

Diumenge 14

A les 10 del matí
Estigues atent a les xarxes socials! La recepta del ROM
CREMAT per amenitzar les HAVANERES d’aquesta tarda!
A les 7 de la tarda
ESPECIAL HAVANERES D’ENRAMADES, a càrrec de COMPÀS
DE COBLA, a Ràdio Arbúcies. Fes el teu ROM CREMAT al balcó!

Dimecres 17

A les 10 de la nit
CASTELL DE FOCS CLOENDA, gaudeix mirant el cel

RÀDIO ARBÚCIES
107.6 FM

Associació
fotogràfica
d’Arbúcies
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