MEMGA, La Gabella
Del 4 al 27 de febrer de 2022
FOTOMONTSENY
MALLORCA / MONTSENY - GUILLERIES
Aquesta nova edició del FotoMontseny presenta dues exposicions dedicades a unes espais naturals privilegiats, a
partir de la mirada de les fotògrafes Rosana Pita (Mallorca)
i Dolors Suy (Montseny-Guilleries). Unes composicions molt
plàstiques i suggerents que ens apropen l’ànima d’aquests
entorns naturals.

recordeu que...
La propera Agenda Municipal sortirà el dimarts 1 de març. Si teniu
alguna informació per publicar-hi,
podeu enviar un correu a agenda@ajarbucies.cat. Teniu temps
fins al dimecres 23 de febrer.

Farmàcia de guàrdia
Del dilluns 31 de gener a partir de
les 9 h al diumenge 6 de febrer fins
a les 13.30 h. Diumenges i festius, tarda obert de 20.30 a 21 h.
Farmàcia Abel Soriano Barrufet (C/
S. Folgueroles). Tel. 972 860 444.

AGENDA

del dimarts 1 de febrer
al dimarts 1 de març de 2022

El diumenge 20 de febrer torna la Trobada de
Clàssics
Després d’un any d’aturada, en
què la Trobada de Clàssics es va
haver de reformular a causa de la
pandèmia de la Covid-19, aquest
2022 torna i ho farà el diumenge
20 de febrer, tot i que amb alguns
canvis per tal d’assegurar i garantir al mà-xim la salut entre tots els
assistents i visitants a la trobada
d’Arbúcies, segons expliquen des
de l’entitat Clàssics Montseny Guilleries.

La trobada començarà a les 9 del
matí amb l’entrada dels vehicles
participants. Recordem que l’entrada és gratuïta.

Per altra banda, al pati de l’escola
Dr. Carulla podrem passejar per les
diferents parades del petit mercat
de recanvis.

veure exposats tots els vehicles de
l’escuderia Clàssics Montseny Guilleries.

Com cada edició, es preveu que hi
hagi una gran i variada exposició
de vehicles matriculats fins al 31
de desembre de 1988. Es podrà
fer una passejada per la vila on s’hi
trobaran diferents zones d’exposició
classificades per categories.

La zona de la trobada es concentrarà als carrers Camprodon, Germana Assumpta, Sant Jaume, avinguda dels Països Catalans, passeig
Dr. Carulla, passeig de Palacagüina,
Can Cassó, placeta de Can Reus i
placeta Joan Ayats.
Com a novetat d’aquest any, hi
haurà una exposició de bicicletes
antingues organitzada pel local de
Rhomb.

Del dilluns 7 de febrer a partir de
les 9 h al diumenge 13 de febrer
fins a les 13.30 h. Diumenges i festius tarda, obert de 20.30 a 21 h.
Farmàcia González-Huix (pl. Dr.
Turon). Tel. 972 162 181.
Del dilluns 14 de febrer a partir de
les 9 h al diumenge 20 de febrer
fins a les 13.30 h. Diumenges i festius, tarda obert de 20.30 a 21 h.
Farmàcia F. Xarles (C/ Camprodon). Tel. 972 860 906.

Del 4 al 27 de febrer de 2022
ESCRIURE, LLEGIR I COMPTAR. ENSENYAR I APRENDRE EN UN ENTORN RURAL. LA SELVA INTERIOR,
1857-1981
L’exposició neix a proposta d’Òmnium Cultural Selva Interior com a colofó del cicle de conferències L’escolarització
a Catalunya 1900 – 1950 i està coproduïda amb l’Arxiu Comarcal de la Selva.

Del dilluns 21 de febrer a partir de
les 9 h al diumenge 27 de febrer
fins a les 13.30 h. Diumenges i festius, tarda obert de 20.30 a 21 h.
Farmàcia Abel Soriano Barrufet (C/
S. Folgueroles). Tel. 972 860 444.
Del dilluns 28 de febrer a partir de
les 9 h al diumenge 6 de març fins a
les 13.30 h. Diumenges i festius tarda, obert de 20.30 a 21 h. Farmàcia González-Huix (pl. Dr. Turon).
Tel. 972 162 181.

A la placeta de Can Reus hi podreu

Finalment per concloure la trobada,
a les 12 del migdia a la placeta de

Can Reus, hi haurà el 3r Concurs
d’Elegància Hotel Torres, amb la
presència de membres dels Clàssics i la companyia de Pepi Bancells,
la primera conductora de moto d’Arbúcies.

febrer
divendres 4

dissabte 5

diumenge 20
A les 17.30 h · [Escola d’Adults] · TALLER DE JOIES
Taller de joies, amb Tacte joiers. Dissenyarem i modelarem joies amb pedretes i alumini. Per a nens i nenes a partir de 5 anys. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Biblioteca Municipal
A les 12 h · [Museu Etnològic del Montseny] · PRESENTACIÓ EXPOSICIÓ
Presentació de l’exposició Ensenyar i aprendre en un entorn rural (La Selva interior
1857-1981). Xerrada a càrrec del comissari de l’exposició, Gerard Buxeda, i col·loqui posterior. L’exposició restarà exposada durant tot el mes de febrer.
Organitza: MEMGA, Arxiu Comarcal de La Selva, Òmnium Selva interior i Ajuntament d’Arbúcies.
A les 18 h · [Llar de Jubilats] · ELS PASTORETS DE LA LLAR
Representació dels Pastorets de Folch i Torres. Aquest clàssic de les festes nadalenques l’interpretaran els components del Grup Teatral de la Gent Gran de Cal
Xic, sota la direcció de la Maria Carmen Viñas. L’obra va haver de ser ajornada com
a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19 els passats 26 de desembre i 2 de
gener. Per tal d’evitar problemes, la Junta de la Llar ha establert que les entrades del
passat 26 de desembre serviran pel dissabte 5 de febrer i les entrades del 2 de gener
es faran servir pel diumenge 6 de febrer. En tots els casos, les persones que ho desitgin podran parlar amb la secretaria de la Llar per resoldre els possibles problemes
que els suposi el canvi de dates.
Encara queden algunes entrades. Les podeu comprar a la secretaria de la Llar.
Organitza: Associació de Jubilats i Pensionistes d’Arbúcies

diumenge 6

divendres 25

A les 18 h · [Llar de Jubilats] · ELS PASTORETS DE LA LLAR
Representació dels Pastorets de Folch i Torres. Aquest clàssic de les festes nadalenques l’interpretaran els components del Grup Teatral de la Gent Gran de Cal
Xic, sota la direcció de la Maria Carmen Viñas. L’obra va haver de ser ajornada com
a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19 els passats 26 de desembre i 2 de
gener. Per tal d’evitar problemes, la Junta de la Llar ha establert que les entrades del
passat 26 de desembre serviran pel dissabte 5 de febrer i les entrades del 2 de gener
es faran servir pel diumenge 6 de febrer. En tots els casos, les persones que ho desitgin podran parlar amb la secretaria de la Llar per resoldre els possibles problemes
que els suposi el canvi de dates.
Encara queden algunes entrades. Les podeu comprar a la secretaria de la Llar.
Organitza: Associació de Jubilats i Pensionistes d’Arbúcies

A partir de les 9 h · [Diversos espais] · TROBADA DE CLÀSSICS
Més informació a la portada de l’Agenda Municipal
Organitza: Clàssics Montseny Guilleries

A les 19.30 h · [Escola d’Adults] · CLUB DE LECTURA
Club de lectura i presentació del llibre Blau. Vindrà l’autora del llibre, Assum Guardiola,
per a comentar conjuntament el seu darrer llibre, finalista del Premi Just M. Casero de
Girona.
Organitza: Biblioteca Municipal
A partir de les 22 h · [Carrer Camprodon] · CARNAVAL
A causa de la situació epidemiològica, aquest any la rua de Carnaval adult es durà a
terme si hi ha un mínim 6 comparses inscrites. La preinscripció es pot fer a través del formulari que trobareu al web www.visitarbucies.com i hi ha temps per fer-la fins al diumenge
13 de febrer. Si la situació de la Covid-19 ho permet, la rua acabarà al poliesportiu de
Can Delfí amb l’exhibició del ball de cada comparsa i l’entrega de premis, sinó es farà a
la plaça de la Vila.
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies

diumenge 27

A les 11h · [Plaça de la Vila] · CARNAVAL INFANTIL
Rua i posterior festa infantil Kids party show amb Jos Espectacles. A través de les xarxes
socials s’informarà del punt d’inici de la rua.
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies

serveis, entitats i més informació
FES-TE VOLUNTARI DE PROTECCIÓ CIVIL
T’agradaria ajudar als altres? Fes-te voluntari de Protecció Civil d’Arbúcies. Si ets major de 18 anys, envia un correu electrònic a protecciocivil@ajarbucies.cat. La protecció civil del municipi no és un joc.
QUEDEM? PORTES OBERTES VEDRUNA ARBÚCIES
Del 14 de febrer al 4 març us convidem a l’escola. Visites personalitzades, reserva la teva! Truca al 972 860 051
o envia un correu a vedrunaarbucies@vedruna.cat. Portes obertes: 18 de febrer de 16 a 18 h.
RECOLLIDA DE TAPS SOLIDARIS
Ajuda’ns a lluitar contra la fibrosi quística. Recollida de taps al CAP i a Congelats i Celler Míriam. Gràcies per la
vostra col·laboració.

diumenge 13

divendres 18

A les 18 h · [Llar de Jubilats] · CICLE DE MÚSICA ARBSONS
Concert de Soul of Sound, que va néixer i funcionar un any com a duet i que en
aquest concert d’Arbúcies s’estrenarà oficialment la formació a tres amb el percussionista gironí, Edgar Massegú. L’elegància i la màgia del soul en format íntim. Des
d’Etta James o Ray Charles fins a Amy Winehouse i sorpreses com Lluís Llach, Soul
of Sound capta l’essència de les icones per posar-les a l’escenari amb una revisió
acurada i actual. Entrades a codetickets.com i a La Gabella. Preu entrada general:
5€ Alumnes Escola de Música: 3€
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies
A les 17.30 h · [Escola d’Adults] · TALLER DE MÀSCARES DE CARNESTOLTES
Construirem màscares per a preparar el carnestoltes, amb la cia. Activijoc.
Organitza: Biblioteca Municipal

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES D’ARBÚCIES
- Visita podologia: 7 i 21 de febrer. Cal demanar hora a secretaria.
- Visita auditiva: 25 de febrer. Cal demanar hora a secretaria.
- Representació d’Els Pastorets a la Llar els dies 5 i 6 de febrer a les 18 h.
- Tornem a iniciar el taller Labors i pintura la primera setmana del mes de febrer.
- Sortida al Teatre Coliseum dissabte 19 febrer a veure La Cubana amb l’obra Adéu Arturo.
- Calçotada a Montblanc divendres 4 de març. Inscripcions del 7 al 28 de febrer.
- Tots els socis nous poden passar per secretaria a recollir el seu carnet.
- Agrairíem que ens comuniqueu qualsevol canvi de compte correu, telèfon, adreça, etc.

