
    AGENDA del dimarts 7 al 
dimarts 28 de febrer de 2023

recordeu que...

La propera Agenda Municipal sor-
tirà el dimarts 28 de febrer.  Si teniu 
alguna informació per publicar-hi,  
podeu enviar un correu a agenda@
ajarbucies.cat. Teniu temps fins al 
dimecres 22 de febrer de 2023.

Farmàcia de guàrdia

Del dilluns 6 de febrer a partir de 
les 9 h al diumenge 12 de febrer 
fins a les 13.30 h. Diumenges i 
festius, tarda obert de 20.30 a 21 
h. Farmàcia F. Xarles (C/ Campro-
don). Tel. 972 860 906.

Del dilluns 13 de febrer a partir de 
les 9 h al diumenge 19 de febrer 
fins a les 13.30 h. Diumenges i fes-
tius, tarda obert de 20.30 a 21 h. 
Farmàcia Abel Soriano Barrufet (C/ 
S. Folgueroles). Tel. 972 860 444.

Del dilluns 20 de febrer a partir de 
les 9 h al diumenge 26 de febrer 
fins a les 13.30 h. Diumenges i fes-
tius, tarda o- bert de 20.30 a 21 h. 
Farmàcia González-Huix (pl. Dr. 
Turon). Tel. 972 162 181.

Del dilluns 20 de febrer a partir de 
les 9 h al diumenge 26 de febrer 
fins a les 13.30 h. Diumenges i 
festius, tarda obert de 20.30 a 21 
h. Farmàcia F. Xarles (C/ Campro-
don). Tel. 972 860 906.

Del dilluns 27 de febrer a partir de 
les 9 h al diumenge 5 de març fins 
a les 13.30 h. Diumenges i festius, 
tarda obert de 20.30 a 21 h. Farmà-
cia F. Xarles (C/ Camprodon). Tel. 
972 860 906.

El divendres 17 i el dissabte 18 de 
febrer torna el Carnaval a Arbúcies! 
El divendres al vespre podrem tor-
nar a veure la rua de comparses pel 
carrer Camprodon, que acabarà al 
poliesportiu de Can Delfí amb l’ex-
hibició de balls i l’entrega de premis. 
I, tot seguit, l’Associació de Festes 
Joves organitza una nit musical amb 
les actuacions d’Els amics de Manel 
i DJ Pumocat. 
El dissabte 18 de febrer tindrà lloc 
el carnaval infantil. A les 11 del matí 
es farà la concentració a la placeta 
de Can Reus i a continuació, rua de 
Carnaval pel carrer Camprodon amb 
la Xaranga Güell Escola de Música 
fins a la plaça de la Vila, on hi haurà 
festa infantil a càrrec de Kids Dance 
i  esmorzar per a tothom. 

MEMGA, La Gabella

Mostra del treball escultòric de l’artista arbucienc Rufí Mulero, 
una obra realitzada a partir de la recuperació i la reinterpretació 
d’eines etnològiques.

Fins al 12 de febrer de 2023

VIDA

Del 17 al 19 de febrer, Arbúcies celebra el 
Carnaval i la 15a Trobada de Clàssics

L’endemà, diumenge 19 de febrer, 
la Trobada de Clàssics, que organ-
tiza Clàssics Montseny Guilleries, 
arriba a la seva 15a edició! La 
trobada començarà a les 9 del 
matí amb l’arribada dels vehicles 
participants i la zona d’exposició 
es repartirà pels diferents carrers 
del centre del poble. Com l’any 
passat, també es podrà veure 
l’exposició de bicicletes antigues 
a càrrec de Rhomb. I, per tancar 
la trobada, es farà el 4t concurs 
d’elegància, en el qual es pre-
miaran els cinc millors vehicles 
participants i, a més, enguany es 
donaran tres premis més, ja que 
es commemora el centenari de la 
marca Derbi i els 50 anys del Re-
nault 5 i del Seat 127. 

Exposició de pintures a l’oli de Miquel Pratdesaba Ferres. 

Del 12 de febrer al 19 de març de 2023

OBSESSIONS SIMBÒLIQUES

PROJECTE (RE)VOLTES A ARBÚCIES: ACOLLIDA I ACCIÓ 
COMUNITÀRIA
Òmnium Cultural impulsa el projecte (Re)voltes per reforçar i incre-
mentar la cohesió social i el sentiment de pertinença col·lectiu. La 
Territorial d'Òmnium Selva Interior proposa fer aquesta activitat a 
Arbúcies i compartir el procés d'acollida i treball comunitari inici-
ats durant la darrera dècada del segle passat fins el present. Ens 
agradaria comptar amb la participació d'entitats i persones que 
en algun moment han compartit alguna vivència en aquest procés 
d'acollida i treball comunitari (Llar de Jubilats, escoles, voluntariat, 
parelles linguístiques, serveis socials, Creu Roja, parròquia, partits 
polítics, associacions i ciutadania en general) us convidem a la re-
unió que tindrà lloc el dijous 9 de febrer a les 19.30 a La Gabella per 
presentar-vos el projecte.

VEDRUNA ARBÚCIES, AL TEU COSTAT. PORTES OBERTES I 
VISITES PERSONALITZADES 
Visites personalitzades, reserva la teva! Truca al 972 860 051 o envia 
un correu a vedrunaarbucies@vedruna.cat. Data: Del 20 de febrer al 
3 març us convidem a l’escola. Data de portes obertes: 24 de febrer. 

ESCOLA VEDRUNA - TALLER 
Taller gratuït Com parlar als infants (gratuït). Taller de 4 sessions on 
coneixereu més de 30 estratègies per millorar la relació del dia a dia 
amb els vostres fills i filles, sense crits, amenaces ni càstigs. Les 
podreu aplicar des del primer dia! Per a més informació truca al 972 
860 051 o envia un correu a vedrunaarbucies@vedruna.cat. Places 
limitades. Data límit d’inscripció: 12 de febrer.

PORTES OBERTES ESCOLA DR CARULLA 
Divendres 24 de febrer de 16.45 a 18 h. 
 
CABARET MULTICULTURAL SOLIDARI 8M 2023
Convidem totes les nenes i dones d’Arbúcies de qualsevol cultura i/o 
origen a col·laborar al cabaret multicultural, un acte solidari en què els 
beneficis aniran destinats a iniciatives dedicades a dones i infants d’Ar-
búcies. Els assajos seran els dies 8 i 15 de febrer de 17 a 19.30 h al 
teatre de Cal Xic.

serveis entitats i més informació 



 

- Visites podologia, 13 i 27 de febrer. Demaneu hora a secretaria i aboneu i recolliu el tiquet.
- Visites control oïda coclear, divendres 24 de febrer. Demaneu hora a secretaria. 
- Berenar de Carnaval el divendres 17 febrer a les 18 h al bar de la Llar.
- Sortida a la Segarra Cargolada. Inscripcions a partir del 30 gener. Quota: 56 euros per persona. 
- Taller Grans lectors. Segurament seran els dilluns a la tarda. Ho estem treballant.
- Cursets Informàtica, mirarem de fer el tema de fotografia i inici. Encara no tenim resposta de la UPC.
- Propera sortida de 6 dies a la Bretanya i a Normandia. Serà el 4 de maig. Inscripcions a partir del dilluns 13 febrer i la 
primera quota s’haurà d’abonar el 20 de febrer. Podreu fer els pagaments amb targeta.
- Preparem WhatsApp per als socis que en tinguin per poder-nos-hi comunicar fàcilment.
- Agrairem que si porteu algun import en efectiu, ho feu amb la quantitat justa per facilitar-nos la gestió. Gràcies.

 ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES D’ARBÚCIES

febrer

divendres 10

A les 19.30 h · [Museu Etnològic del Montseny] · CONFERÈNCIA   
Dona, vida, llibertat: conferència sobre la situació actual de les dones a l’Iran.  
Organitza: MahsaAmini, StopExecutionsInIran, IranRevolution Hi col·labora: ANC, CLR, Òm-
nium Cultural i  ADA

diumenge 12

A les 18 h · [Teatre de Cal Xic] · CICLE DE MÚSICA ARBSONS 
Primer concert del Cicle de Música Arbsons amb el Concert de música de cine amb Carles 
Coll Bardés al violoncel, Carles Coll Costa al piano, Clara Valero com a soprano i Xavier 
Puigdevall com a rapsoda. Entrades a codetickets.com i a La Gabella a un preu de 5 euros 
i 3 euros els alumnes de l’Escola de Música. 
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies

dijous 9
A les 19.30 h · [Museu Etnològic del Montseny] · PRESENTACIÓ    
Presentació del projecte (Re)voltes a Arbúcies: Acollida i acció comunitària.
Organitza: Òmnium Cultural

dissabte 18
A les 11 h · [Placeta de Can Reus] · CARANVAL INFANTIL
Rua de Carnaval pel carrer Camprodon amb Xaranga Güell Escola de Música. Festa infantil 
i esmorzar per a tothom a la plaça de la Vila a càrrec de Kids Dance. 
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies Hi col·labora: Ple Infantil

divendres 17
A partir de les 22 h · [Carrer Camprodon i poliesportiu de Can Delfí] · CARNAVAL
A partir de les 22 h a la placeta de Can Reus, rua de comparses pel carrer Camprodon.I tot 
seguit, nit musical al poliesportiu de Can Delfí amb Els amics de Manel i DJ Pumocat. Preu 
d’entrada: 2 euros. Més informació al cartell d’aquí a la dreta. 
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies, Associació de Festes Joves d’Arbúcies Hi col·labora: 
Tessuti, Cafè Jardí Torres

dimarts 28
A les 19 h · [Museu Etnològic del Montseny] · XERRADA I COL·LOQUI   
Xerrada informativa i col·loqui: L’empadronament, un dret i una obligació. Amb els ponents 
Adam Majó Garriga, director general per a la Promoció i Defensa dels Drets Humans de la 
Generalitat de Catalunya i Jara Esbert-Pérez, tècnica del Departament d’Igualtat i Feminismes. 
Organitza: ACCSA - Associació per a la Convivència i la Cohesió Social a Arbúcies

A les 17.30 h · [Aula de l’Escola d’Adults] · TALLER DE JOIES   
Taller de joies per a infants a partir de 6 anys. Inscripcions a la Biblioteca al telèfon 972 860 
421 o al correu electrònic biblioteca@ajarbucies.cat. 
Organitza: Biblioteca Municipal 

A les 17.30 h · [Teatre de Cal Xic] · CINEXIC
Projecció de la pel·lícula Al sostre del món. A partir de 6 anys.  Entrada: 2 euros. Entrada + 
crispetes + aigua: 3,5 euros. 
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies

diumenge 19

A les 20.30 h · [Bilbioteca Municipal] · CLUB DE LECTURA    
Trobada del Club de lectura de la biblioteca. Comentarem la novel·la Hamnet, de Maggie. 
Organitza: Biblioteca Municipal

A les 19 h · [Museu Etnològic del Montseny] · CLOENDA EXPOSICIÓ I XERRADA   
Cloenda de l’exposició i xerrada dels 30 Anys de l’Associació dels Amics del Castell de 
Montsoriu, a càrrec de Jordi Goñi i Josep Manel Rueda. 
Organitza: Associació d’Amics del castell de Montsoriu 

A les 11 h · [Museu Etnològic del Montseny] · PASSEJADES 2023   
Passejades 2023 - Ruta de la candelera. Inici de la passejada al Museu Etnològic del Mont-
seny. Per a més informació al telèfon 972 860 908 o al correu memgarecepcio@ajarbucies.cat. 
Organitza: Diputació de Girona i Parc Natural del Montseny

A les 12 h · [Museu Etnològic del Montseny] · PRESENTACIÓ LLIBRE 
Presentació del llibre Cap al tard, d’Eduard Casas. Aquesta obra és el testimoniatge d’una 
profunda identificació amb els ideals d’una Catalunya sobirana i lliure. L’acte comptarà amb la 
participació del mateix autor i del geògraf Martí Boada.
Organitza: Museu Etnològic del Montseny

CAMPANYA D’ESTERILITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ DE GATS I GOSSOS 
Fins al 31 de maig podeu esterilitzar i identificar gats i gossos a preus reduïts. Des de l’Ajuntament d’Ar-
búcies i conjuntament amb el centre veterinari Eriçó Blau de St. Hilari Sacalm s’impulsa una campanya 
d’esterilització, de febrer a maig, a preus reduïts. 
La normativa obliga a les persones propietàries d’animals de companyia a identificar-los mitjançant microx-
ip i censar-los a l’Ajuntament (aquest tràmit serà sense cost per les persones que participin a la campan-
ya). Aquest tràmit permet que l’animal pugui ser recuperat en cas de pèrdua o robatori. L’esterilització és 
la forma més efectiva d’evitar la superpoblació i l’abandonament com a conseqüència de naixements no 
desitjats. Si esteu interessats/des en beneficiar-vos de la campanya d’esterilització, cal que us inscriviu a 
l’OAC de l’Ajuntament d’Arbúcies o al correu electrònic salut@ajarbucies.cat indicant: persona de contacte, 
telèfon o correu electrònic i nombre de femelles o mascles a esterilitzar per poder coordinar la intervenció 
amb el centre veterinari.

divendres 24
A les 17.30 h · [Museu Etnològic del Montseny] · TALLER DE SABÓ NATURAL
Farem sabó natural a partir d’oli reciclat. Edat recomanada: a partir de 7 anys. Inscripció prèvia 
a la Biblioteca Municipal. 
Organitza: Museu Etnològic del Montseny La Gabella i la Biblioteca Municipal

A les 19 h · [Museu Etnològic del Montseny] · COL·LOQUI
Col·loqui sobre el nou Pla de Protecció del Montseny. 
Organitza: Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny

informació municipal 

Durant tot el matí · [Diversos espais] · 15a TROBADA DE CLÀSSICS 
A partir de les 9h, arribada dels vehicles participants. Hi poden participar tots aquells cotxes 
matriculats fins al 31 de desembre de 1988 i l’entrada és gratuïta. La zona d’exposició serà 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 de Joan Ayats. 
També hi haurà l’exposició de bicicletes antigues a càrrec de Rhomb i el mercat de recanvis al 
pati de l’Escola Dr. Carulla. A les 12 del migdia, 4t concurs d’elegància Hotel Torres. 
Organitza: Clàssics Montseny Guilleries Hi col·labora: Ajuntament d’Arbúcies

dissabte 11 A les 11 h · [Zona esportiva de Can Pons] · INAUGURACIÓ PUMP TRACK   
Inauguració del nou espai per a bicis pump track. 
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies


