
    AGENDA del dimarts 1 
al dimarts 15 de març de 2022

El Dia Internacional de les Dones 
se celebra cada 8 de març i, des 
de la Regidoria d’Igualtat i des de 
diverses entitats i associacions del 
municipi s’han organtizat diferents 
activitats per commemorar la data. 

El primer acte serà el mateix dimarts 
8 de març a 2/4 de 7 de la tarda a 
La Gabella, amb la presentació del 
llibre La naturalesa de l’aigua, de 
l’arbucienca Marta Ribera Torres.  

recordeu que...

Arbúcies commemora el Dia Internacional de 
les Dones

La propera Agenda Municipal sor-
tirà el dimarts 15 de març.  Si teniu 
alguna informació per publicar-hi,  
podeu enviar un correu a agen-
da@ajarbucies.cat.  Teniu temps 
fins al dimecres 9 de març .

Farmàcia de guàrdia

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 tar-
da, obert de 20.30 a 21 h. Farmà-
cia González-Huix (pl. Dr. Turon). 
Tel. 972 162 181.

Del dilluns 7 de març a partir de les 
9 h al diumenge 13 de març fins a 
les 13.30 h. Diumenges i festius, tar-
da obert de 20.30 a 21 h. Farmàcia 
F. Xarles (C/ Camprodon). Tel. 972 
860 906.

Del dilluns 14 de març a partir de 
les 9 h al diumenge 20 de març 
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.

MEMGA, La Gabella

L’endemà, el dimecres 9 de març, 
l’entitat Tierraluz, vida en comunitat 
i consciència han organtizat dues 
activitats a la sala de corals de les 
Naus Ayats. La primera serà a les 
17.30 h i porta per títol Dona cíclica, 
arquetips i calendari lunar i la sego-
na serà a les 18.30 h, amb el títol 
Cants de poder: alliberem la veu. 

El divendres 11 de març, a 2/4 
de 7 de la tarda al poliesportiu de 

Can Pons hi haurà una activitat or-
ganitzada des d’Espai Mantram, 
Meditació guiada amb dansa d’em-
poderament. 

El dissabte 12 de març tindrà lloc 
l’acte central de la commemoració 
del 8M i està prevista una marxa, a 
2/4 d’11 del matí, de cinc quilòme-
tres amb sortida i arribada a la 
plaça 1 d’octubre i, un cop acaba-
da la caminada, es llegirà el mani-

Aquesta nova edició del FotoMontseny presenta dues ex-
posicions 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.

fest de la diada i hi haurà un vermut 
popular. 

Les activitats seguiran el dilluns 14 
de març, de 10 a 12 del matí al po-
liesportiu de Can Pons, amb un ta-
ller de Mouenarts, que porta per títol 

Moviment, acció, canvi! 

Finalment, els actes acabaran el 
divendres 18 de març a les 6 de 
la tarda al local de la Penya Barce-
lonista amb la xerrada La menstru-
ació. Desmuntant mites, a càrrec de 

Gemma Formiga, de Fisioarbúcies. 

De l’1 al al 13 de març, al Museu 
Entològic del Montseny, es podrà 
veure l’exposició itinerant de l’Instut 
Català de les Dones, Lliures i sense 
por.

Fins al 6 de març de 2022

FOTOMONTSENY
MALLORCA / MONTSENY - GUILLERIES

De l’1 al 13 de març de 2022

LLIURES I SENSE POR

Seguint amb l’estela de la campanya impulsada per l’Insti-
tut Català de les Dones amb el títol de Les dones tenim dret 
a viure lliures de violències sexuals. #LliuresISensePor, pre-
sentem aquesta exposició comissionada i dissenyada per 
l’Institut Català de les Dones i Creación Positiva per reivin-
dicar el dret a la llibertat sexual i seguretat de les dones 
en l’àmbit públic i privat. És una exposició pensada com a 
recurs formatiu per reflexionar sobre què són les violències 
sexuals, com identificar-les, quines en són les causes, i què 
es pot fer davant situacions de violència.

informació municipal

Amb motiu de la diada de Sant Jordi, la regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Arbúcies, el Museu Et-
nològic del Montseny, La Gabella, i la Biblioteca d’Arbúcies convoquen el Concurs de poesia Ametista, 
que enguany se celebra la 27a edició.  El període d’admissió dels originals finalitza el dijous 17 de 
març de 2022. Trobareu tota la informació i les bases del concurs a www.arbucies.cat. 

Mostra fotogràfica amb una selecció dels millors tre-
balls presentats a les diferents categories del 37è Con-
curs Estatal de Fotografia i al XXX Trofeu Torre d’Arboç.
Organitza: Associació Fotogràfica d’Arbúcies

Del 12 de març al 5 d’abril de 2022

TORRE D’ARBOÇ

Des del 25 de febrer i fins al 29 d’abril de 2022 s’obre el període per sol·licitar l’ajuda pel pagament del 
lloguer per a persones grans (a partir de 65 anys). Trobareu tota la informació i l’enllaç per sol·licitar 
la subvenció al web de l’Ajuntament (www.arbucies.cat) i també presencialment a l’Ajuntament, de 
dilluns a divendres de 9 a 14 h. 

27è CONCURS DE POESIA AMETISTA

AJUDES PEL PAGAMENT DEL LLOGUER PER A PERSONES GRANS



- Visita podologia: 7 i 21 de març. Cal demanar hora a secretaria. 
- Visita auditiva: 25 de març. Cal demanar hora a secretaria. 
- Calçotada a Montblanc dissabte 5 de març.
- Viatge a Grècia (6 dies). Sortida el 28 de maig. Inscripcions amb paga i senyal el dilluns 7 de març.
- Tornen les caminades. La primera serà el dijous 7 d’abril a Vilobí.
- 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.      

 ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES D’ARBÚCIES

diumenge 6 serveis, entitats i més informació

JORNADES DE RECREACIÓ HISTÒRICA DEL COMBAT D’ARBÚCIES
Després d’una aturada obligada de dos anys, reprenem les activitats de les Jornades de Recreació Històrica del 
Combat d’Arbúcies. Aquest any celebrem la VII edició el dissabte 2 d’abril. Veurem les recreacions del Combat 
a la riera amb la participació de diversos grups de Miquelets, i també tindrem els campaments, podrem jugar a 
bitlles i a diversos jocs d’aquella època. Ens mostraran com vestia la gent de llavors, què i com menjaven i, en de-
finitiva, com era la vida en èpoques tan convulses com aquelles. Repassarem la nostra història. La de la gent que 
va viure aquí i que forma part del nostre patrimoni. Començarem el dijous 31 de març amb una xerrada de Jordi 
Creus sobre els herois de la guerra de Successió. Serà al Museu Etnològic del Montseny a 2/4 de 8 del vespre.
Estem elaborant un programa amb tots els actes que aviat rebreu a les vostres cases.

FES-TE VOLUNTARI DE PROTECCIÓ CIVIL 
T’agradaria ajudar els 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.

PORTES OBERTES PER LA PREINSCRIPCIÓ 2022-2023 A ESCOLA DR. CARULLA
Voleu conèixer la nostra escola? Jornada de portes obertes els dies 3 i 4 de març en dues franges horàries:  a 
les 16:45 h i a les 17:30 h i en grups de 10 persones. Truca al 972 860 368 i apunta’t-hi!

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.  

CREU ROJA – ALIMENTS
L’assemblea local d’Arbúcies rep aliments del FEAD (Fondo de Ayuda Europea) i del Banc d’Aliments de les 
comarques gironines. A l’espera de la propera entrega, demanem als veïns i veïnes d’Arbúcies la donació dels 
següents aliments: llet sencera, oli d’oliva o de gira-sol, arròs, tonyina, conserves de tomàquet i galetes tipus 
Maria. Ho podeu portara la seu de Creu Roja al carrer Camprodon, 9,  de dilluns a dijous  de 10 a 13 h.  En nom 
de la Creu Roja i de les persones que ho necessiten, moltes gràcies.

març

dissabte 5

dimarts 8

divendres 11

A partir de les 8.45 h · [Poliesportiu de Can Pons] · VINYABIKE 2022    
La sortida es farà segons la categoria: els participants de l’e-bike sortiran a les 8.45 
h, els participants dels recorreguts curt i llarg a les 9 h i els del recorregut infantil 
sortiran a les 9.30 h. Inscripcions anticipades a través del web www.cronotime.net, 
si no es podran fer el mateix dia una hora abans de la sortida. *Inscripcions limit-
ades. Preus: Anticipada, 12 euros, federats / 15 euros, no federats. Mateix dia, 15 
euros federats / 18 euros no federats. Infantil, gratuïta.
3 recorreguts: Infantil de 3 quilòmetres, curta de 20 quilòmetres + 700 metres i llar-
ga de 30 quilòmetres + 1.100 metres.
Esmorzar i obsequi per a tots els participants a l’arribada. Els menors han d’anar 
acompanyats d’un adult. És obligatori portar casc.
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies i Club Ciclista Arbúcies

A les 18 h · [Llar de Jubilats] · CICLE DE MÚSICA ARBSONS   
Concert amb l’Associació Balada Sabater Ordis amb Carles Coll Costa al pia-
no,   Carles Coll Bardés al violoncel, M. Rosa Oliveras com a rapsoda i la soprano 
Clara Valero.  Entrades a codetickets.com i a La Gabella. Preu entrada general: 5€  
Alumnes Escola de Música: 3€ 
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies

A partir de les 17 h · [Zona skatepark] · TARDA DE CONCERTS
Tarda de concerts amb els grups Paupiripau, Plastilina i Angeladorm. 
Organitza: La Petjada 

A les 18.30 h · [Sala d’actes de La Gabella] · PRESENTACIÓ LLIBRE   
Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, presentació del llibre La naturalesa 
de l’aigua. L’acte comptarà amb la presència de l’autora, l’arbucienca Marta Ribera 
Torres. 
Organitza: Associació de Dones d’Arbúcies (ADA) 

dimecres 9 A partir de les 17.30 h · [Sala de corals Naus Ayats] · ACTIVITAT   
Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, a les 17.30 h, Dona cíclica, arquetips 
i calendari lunar. I, a les 18.30 h, Cants de poder: alliberem la veu. 
Organitza: TierraLuz, vida en comunitat i consciència

A les 18.30 h · [Poliesportiu de Can Pons] · MEDITACIÓ GUIADA   
Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, Meditació guiada amb dansa d’em-
poderament. 
Organitza: Espai Mantram

dilluns 14 De 10 a 12 h · [Poliesportiu de Can Pons] · TALLER   
Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, taller Moviment, acció, canvi!
Organitza: Mouenarts

A les 11.45 i a les 12.15 h · [Ajuntament] · ASSEMBLEA COMUNITAT REGANTS DE 
LA REGUERA DE LA FARGA
Es convoca a tots els usuaris de les aigües superficials de la Reguera de la Farga 
d’Arbúcies, a la Junta General Ordinària que se celebrarà a l’Ajuntament d’Arbúcies, 
Plaça 1 d’octubre, núm. 1, a les 11.45 h en primera convocatòria i, a les 12.15 h en 
segona convocatòria. 

A les 11 i a les 11.30 h · [Ajuntament] · ASSEMBLEA COMUNITAT REGANTS DEL 
TURÓ DEL PI 
Es convoca a tots els usuaris de les aigües superficials de la reguera del Turó del Pi a 
la Junta General que se celebrarà a l’Ajuntament d’Arbúcies, plaça 1 d’octubre, núm. 
1, a les 11 h en primera convocatòria i, a les 11.30 h en segona convocatòria. 

diumenge 13 A les 17 h · [Llar de Jubilats] · ACTIVITAT JOVE
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies

A les 10.30 h · [Plaça 1 d’octubre] · MARXA 8M  
Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, marxa de 5 quilòmetres amb punt de 
sortida i arribada a la plaça 1 d’octubre. Al finalitzar la caminada es farà la lectura 
del manifest del 8M i seguidament, vermut.
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies Col·labora: ADA

dissabte 12


