
    AGENDA del dimarts 15 de març 
al dimarts 5 d’abril de 2022

Després de dos anys d’aturada us 
tornem a convidar a viatjar a l’any 
1714. La plaça de la Vila, la riera i 
el Museu Etnològic del Montseny 
tornaran a ser els llocs principals 
d’aquesta jornada, on podrem es-
tar amb els miquelets, jugar com es 
feia al segle XVIII, tastar els menjars 
de llavors i conèixer les històries de 
persones que van viure els fets que 
rememorem. 

La tarda del 13 de gener de 1714, 
tropes valones al servei del rei Fe-
lip V van arribar a Arbúcies. No era 
el primer cop i la gent ja estava far-
ta dels abusos. El sometent local 
entonà el “Via fora!” i convocà els 
homes d’Arbúcies, Viladrau,  Sant 
Hilari i Espinelves per reunir-se a 
les penyes de Grau Sala, prop de 
l’actual Molí de les Pipes. El matí del 
14 de gener, sorprenien les tropes 
borbòniques i els infligien una se-     
vera derrota.  

Començarem dijous 31 de març 
amb una xerrada d’en Jordi Creus, 
historiador i editor de la revista Sàpi-
ens,  que ens explicarà els resultats 
d’una tasca d’investigació de la re-
vista sobre què va passar amb els 
caps militars austriacistes després 
de la caiguda de Barcelona l’onze 
de setembre. 

Les jornades acabaran amb el lliu- 
rament del II Premi Combat d’Ar-
búcies. Aquest any serà per a l’as-
sociació Aire Nou de Baó, que l’any 
2020 va complir vint-i-cinc anys  
dedicats a la divulgació de la cultu-
ra tradicional i popular catalana  a la 
Catalunya Nord. 

recordeu que...

Arbúcies reviu el Combat d’Arbúcies amb les 
jornades de recreació el dissabte 2 d’abril

La propera Agenda Municipal 
sortirà el dimarts 5 d’abril i anirà 
fins al dimarts 26 d’abril.  Si te-
niu alguna informació per pub-
licar-hi,  podeu enviar un correu 
a agenda@ajarbucies.cat.  Te-
niu temps fins al dimecres 30 
de març .

Farmàcia de guàrdia

Del dilluns 14 de març a partir de 
les 9 h al diumenge 20 de març 
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 21 de març a partir de 
les 9 h al diumenge 27 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.

Del dilluns 28 de març a partir 
de les 9 h al diumenge 3 d’abril 
fins a les 13.30 h. Diumenges i 
festius, tarda obert de 20.30 a 21 
h. Farmàcia F. Xarles (C/ Cam-
prodon). Tel. 972 860 906.

Del dilluns 4 d’abril a partir de 
les 9 h al diumenge 10 de d’abril 
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.

Amb les jornades de recreació 
històrica del Combat d’Arbúcies 
volem, primerament,  divulgar la 
història del nostre país i de la nos-
tra vila, i també fer un homenatge 
i reconeixement a totes les per-
sones que van viure aquella època 
i aquells fets. Tant als sometents i 
miquelets que van intervenir directa-
ment en els fets d’armes,  com tam-

bé a tota la gent que es va mantenir 
al poble,  que va ajudar als seus 
veïns a protegir-se, que va refugiar 
els més vulnerables...

Gaudiu de la història, ja que allò que 
aprenem del que va passar ens fa 
entendre millor, què som i per què. 
Entendre la història per comprendre 
el present i preparar el futur. 

informació municipal

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

MEMGA, La Gabella

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 llogu-
er 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 pres-
encialment 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

El 5G i la TDT

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y 
Infra- estructuras Digitales del Ministerio de Asun-
tos Económicos y Transformación Digital ha posat en 
marxa el pla Llega 700 com a conseqüència de l’acti-
vació de la banda de freqüència de 700 MHz de la tele-
fonia mòbil que entrarà en conflicte amb la freqüència 
utilitzada en alguns canals de TDT. 
Per aquest motiu, si algun habitatge detecta alguna 
afectació en la recepció del senyal de TDT, caldrà tru-
car al telèfon gratuït 900 833 999 des del qual s’aten-
drà la sol·licitud i s’enviarà un tècnic qualificat per 
solucionar el problema sense cap cost per l’usuari. 
L’ús de la banda de 700 Mhz en la telefonia mòbil, 
comercialment anomenada 5G, permet oferir una mil-
lor cobertura a l’interior dels edificis i més abast en la 
cobertura exterior. 



- Divendres 18 de març, assemblea ordinària de socis
- Visita podologia: 21 de març i 4 d’abril. Cal demanar hora a secretaria. 
- Visita auditiva: 25 de març. Cal demanar hora a secretaria. 
- Caminada a Vilobí el dijous 7 d’abril. Els interessats podeu passar per secretaria. 
- Tenim una oferta de tres dies per anar de  balneari a Comarruga. Els interessats podeu passar per secretaria. 
- 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 20

serveis, entitats i més informació

PENYA BARCELONISTA D’ARBÚCIES 
Dimecres 30 de març de 2022. Sortida al Camp Nou per assistir al partit de Lliga de Campions Femenina 
Quarts de final entre el FC Barcelona i el Real Madrid. El partit comença a les 18.45 h.  Sortida amb autocar 
a les 16 h de la placeta de Can Reus. Per reserves, cal trucar a la Penya Barcelonista o passar en horari 
d’oficina.*Últimes places*.

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. 

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

divendres 18

dimarts 29

A les 18 h · [Llar de Jubilats] · CICLE DE MÚSICA ARBSONS   
Concert amb Laia Frigolé (veu) i Lamia Bensmail (piano) que porta per títol Desco-
brint la cançó del segle XX. El concert proposa un recorregut per la cançó del segle 
XX, un viatge que s’inicia a França i que acabarà a Catalunya. Comença amb música 
de dones compositores, algunes d’elles poc conegudes i amb un gran talent: Pau-
line Viardot, Cécile Chaminade, Lili Boulanger, Amy Beach i Elizabeth Maconchy. I 
acaba a casa nostra, amb peces recentment estrenades pel duet Frigolé-Bensmail 
de dos compositors joves catalans: el terrassenc Jordi Cornudella i l’igualadí Carles 
Prat. Soc sols absència de tu... és una cançó de Jordi Cornudella sobre text de Ma-
ria-Mercè Marçal; i les Cinc cançons de la Lluna al barret, de Carles Prat, amb text 
de Miquel Desclot, van ser editades per Boileau el 2008 però que el compositor ha 
revisat aquest 2022 per a la seva estrena. Entrades a codetickets.com i a La Gabel-
la. Preu entrada general: 5€  Alumnes Escola de Música: 3€ 
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies

A les 19.30 h · [Museu Etnològic del Montseny] · XERRADA - COMBAT D’ARBÚCIES   
Xerrada Els herois de la Guerra de Successió, a càrrec de Jordi Creus, historiador 
i editor de la revista Sàpiens. Executats, confinats a les presons de tot l’Estat, casti-
gats o exiliats. Després d’una gran tasca d’investigació, la revista Sàpiens va acon-
seguir reconstruir la sort i, sobretot la dissort dels caps militars més significatius de 
la defensa de Barcelona i Cardona, i restituir les biografies dels generals Villarroel 
i Basset.
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies

dijous 31

A les 17.30 h · [Escola d’Adults, Can Cornet] · HORA DEL CONTE    
En Bum i l’estel dels desitjos. L’elefant Bum i la seva bateria ens visiten de nou! A 
càrrec de la cia. Homenots. Cal inscripció prèvia a la Biblioteca. 
Organitza: Biblioteca Municipal 

A les 18 h · [Local Penya Barcelonista] · XERRADA    
Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, xerrada Salut menstrual. Desmuntant 
mites, a càrrec de Gemma Formiga, de Fisioarbúcies.
Organitza: Fisioarbúcies

A les 19.30 h · [Escola d’Adults, Can Cornet] · CLUB DE LECTURA    
Comentarem Blau, amb la presència de l’autora del llibre Assum Guardiola. 
Organitza: Biblioteca Municipal 

divendres 25

A les 19.30 h · [Escola d’Adults, Can Cornet] · EN FEMENÍ, CLUB DE LECTURA    
En femení: lectures poètiques. Comentarem un recull de poesies escrites per do-
nes, i una lectura dramatitzada a càrrec d’Anna Casals. 
Organitza: Biblioteca Municipal 

Tot el dia · [Diferents espais] · COMBAT D’ARBÚCIES   
- A les 10 h al Museu Etnològic del Montseny, passejada: Ruta del Combat. 
- De 10.30 a 13 h a la plaça de la Vila, El campament de miquelets. 
- D’11 a 14 h a la plaça de la Vila i carrer Major, bitlles catalanes. 
- D’11 a 14 h a la plaça de la Vila, jocs de 1714. 
- A les 11 h al Museu Etnològic del Montseny, La Teresa d’Arbúcies. 
- A les 11.45 h al Museu Etnològic del Montseny, La moda al 1700. 
- A les 12.30 h al Museu Etnològic del Montseny, Reflexions del Sometent. 
- A les 13 h a la Riera i a la plaça de la Vila, el Combat d’Arbúcies. 
- De 16.30 a 18 h a la plaça de la Vila, el campament de miquelets. 
- De 16.30 a 19 h a la plaça de la Vila i carrer Major, bitlles catalanes.
- De 16.30 a 19 h a la plaça de la Vila, jocs de 1714. 
- A les 17 h al Museu Etnològic del Montseny, Reflexions del Sometent. 
- A les 18.30 h a la Riera i a la plaça de la Vila, el Combat d’Arbúcies. 
- A les 19.15 h a la plaça de la Vila, salves d’honor i cloenda de les jornades. 
- A les 19.15 h a la plaça de la Vila, coca i xocolata per a tothom. 
A les 19.30 h al Museu Etnològic del Montseny, acte de lliurament del Premi Combat 
d’Arbúcies 2022. 
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies i Museu Etnològic del Montseny

dissabte 2

abril

dijous 24

diumenge 27 A les 12 h · [Museu Etnològic del Montseny] · ENTREGA PREMIS TORRE D’ARBOÇ   
Entrega de premis del 37è Concurs Estatal de Fotografia i XXX Trofeu Torre d’Arboç.
Organitza: Associació Fotogràfica d’Arbúcies Col·labora: Ajuntament d’Arbúcies

A les 19 h · [Museu Etnològic del Montseny] · ENTREGA PREMIS PRAA    
Entrega dels Premis de Treballs de Recerca Ajuntament d’Arbúcies (PRAA). 
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies


