
AGENDA del dimarts 20 de juliol 
al dimarts 7 de setembre de 2021

Arbúcies viurà del 23 al 26 de 
juliol un any més la Festa Major.   
Una gran celebració en què es 
vol reconèixer la gran tasca que 
està duent a terme el personal 
del CAP d’Arbúcies en la greu 
crisi sanitària que estem vivint 
i és per aquest motiu que en-
guany seran els pregoners de 
la festa, en un acte que se ce- 
lebrarà el divendres a partir de 
2 quarts de 9 del vespre a Can 
Cassó. 

No podrà ser una festa com la 
de cada any, ja que les últimes 
mesures anunciades per conte-
nir la pandèmia de la Covid-19 
han obligat a cancel·lar alguns 
dels actes que estaven previs-
tos. Tanmateix, des de la Regi-
doria de Festes s’ha volgut ofer-
ir un ampli ventall d’activitats 
per a tots els públics i totes les 
edats. 

A tots els actes i activitats se 
seguiran les recomanacions  i  
normes de seguretat sanitàries 
actuals. Per això recordem que 
l’aforament a tots els actes és 
reduït, i en aquells en què l’en-
trada es pugui adquirir antici-
padament a través de la plata-
forma www.codetickets.com, us 
agrairem que ho feu per asse-
gurar-vos el seient a l’acte. En 
el cas de no poder accedir a 
codetickets, les entrades també 
es podran adquirir a La Gabella. 

recordeu que...

Reconeixement a la tasca del personal del CAP 
d’Arbúcies, escollits pregoners de la Festa Major

La propera Agenda Municipal sortirà el dimarts 7 de setembre.  Si teniu alguna informació per 
publicar-hi,  podeu enviar un correu a agenda@ajarbucies.cat.  Teniu temps fins al dimecres 
1 de setembre.

Farmàcia de guàrdia

Del dilluns 19 de juliol a partir de les 9 h al diumenge 25 de juliol 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 dilluns 26 de juliol a partir de les 9 h al diumenge 1 d’agost 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 2 d’agost a partir de les 9 h al diumenge 8 d’agost  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 9 d’agost a partir de les 9 h al diumenge 15 d’agost fins a les 13.30 h. Diumenges i fes- 
tius tarda, obert de 20.30 a 21 h. Farmàcia F. Xarles (C/ Camprodon). Tel. 972 860 906. 

Del dilluns 16 d’agost a partir de les 9 h al diumenge 22 d’agost 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 23 d’agost a partir de les 9 h al diumenge 29 d’agost  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 30 d’agost a partir de les 9 h al diumenge 5 de setembre fins a les 13.30 h. Diumenges 
i fes- tius tarda, obert de 20.30 a 21 h. Farmàcia F. Xarles (C/ Camprodon). Tel. 972 860 906. 

Del dilluns 6 de setembre a partir de les 9 h al diumenge 12 de setembre fins a les 13.30 h. 
Diumenges i festius tarda, obert de 20.30 a 21 h. Farmàcia Abel Soriano Barrufet (C/ S. Fol-
gueroles). Tel. 972 860 444.

Exposició col·lectiva d’una vintena d’artistes arbu- 
ciencs que mostren la seva obra més recent. Aques-
ta exposició, que es realitza cada any per aquestes 
dates, és una oportunitat per gaudir de la diversitat 
creativa d’aquest col·lectiu important d’artistes locals.

MEMGA, La Gabella

Del 23 de juliol al 5 de setembre

ARTxARBÚCIES



- Visita podologia: 25 d’agost. Cal demanar hora a secretaria. 
- Visita auditiva: 30 de juliol i 27 d’agost. Cal demanar hora a secretaria. 
-Sortida al teatre Victòria a veure el musical Billy Elliot. Divendres 5 novembre.  Entrades a la venda, ja 
que a l’agost farem vacances i ho haurem de liquidar a primers de setembre.
- Programem una estada a Galícia de 6 dies del 17 al 22 d’octubre. Interessats passeu per secretaria 
a informar-vos.
- També, si tot va com ha d’anar, podríem fer una estada-relax a Calafell. Hotel de 3 estrelles, cèntric, 
pensió completa, etc.
- Per tal de facilitar-nos la gestió, demanem que porteu l’import just, si es possible, de qualsevol pagament 
(ja sigui podologia, rebuts, etc).

 ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES D’ARBÚCIES

juliol

dijous 22 ESCOLA DE DANSA 
Preinscripcions per a nous alumnes pel 2021-2022. Nascuts a partir del 2017. Les preinscripcions 
es poden fer omplint el formulari: https://forms.gle/82XUNnWATRtntGPq7 o enviant un correu elec-
trònic a l’adreça: escola.de.dansa.arbucies@hotmail.com

ATENCIÓ QUINTA DEL 71!
Aquest any en fem 50 i això es mereix una bona celebració. Serà el dissabte 18 de setembre a les 
14 h al restaurant El Molí de les Pipes. El preu és d 50 euros i inclou dinar, record i DJ. El menú és 
el següent: 
- Primers per compartir: Amanida d’alvocat, tomàquet, mozzarel·la i alfàbrega, encenalls de pernil 
ibèric amb pa de coca, calamars a l’andalusa, cruixent de secret ibèric, pernil i ceba caramel·litza-
da amb crema de ceps i caneló de confit d’ànec i foie amb trompetes de la mort. 
- Segons a escollir entre:
1. Entrecot de vedella a la brasa
2. Magret d’ànec amb llit de poma i coulis de fruits vermells
3. Garró de porc cuit a baixa temperatura
4. Ploma de pòrc ibèric
5. Bacallà gratinat amb allioli
- Postres: Pastís d’aniversari
Vi, aigua, cava i cafè
Per confirmar l’assistència, cal que feu Bizum amb l’import de 50€ a Francesc Pascual (El Molí de
les Pipes) – 667 482 639 i indiqueu el vostre nom seguit del número del segon plat que hagueu
escollit. La data límit per fer el pagament és el 31 d’agost. Si teniu qualsevol al·lèrgia o intolerància 
alimentària, només cal que ho digueu. Per a qualsevol informació o dubte, poseu-vos en contacte 
amb l’Anna (639 992 266) o l’Eva ( 609 526 865).

serveis, entitats i més informació

divendres 23

agost

diumenge 5
Per determinar · [Santa Maria de Lliors] · FESTA MAJOR DE LLIORS
En un format senzill, similar a l’original, enguany volem continuar oferint un 
punt de trobada a tots els que formeu part del veïnat i passar una tranquil·la 
diada. La situació epidemiològica no ens permet portar a terme moltes de 
les activitats, però sí gaudir, en la nostra diada, d’aquest paratge magnífic, 
dins el Parc Natural del Montseny  i mantenir la festa viva. Si la situació al 
setembre ho permet, celebrarem la missa matinal (consulteu l’hora al pro-
grama). No oferirem servei de bar, ni vermut ni dinar. Hi haurà algunes taules 
i cadires disponibles. Retornem, així, a la festa genuïna de 50 anys enrere. Si 
us ve de gust ser-hi, us hi esperem!
Organitza: Voluntaris Veïnat de Lliors i Ajuntament d’Arbúcies.

dissabte 24

dilluns 26

diumenge 25

FESTA MAJOR D’ARBÚCIES 2021
Consulteu els actes de la Festa Major als programes a part. 

FESTA MAJOR D’ARBÚCIES 2021
Consulteu els actes de la Festa Major als programes a part. 

FESTA MAJOR D’ARBÚCIES 2021
Consulteu els actes de la Festa Major als programes a part. 

FESTA MAJOR D’ARBÚCIES 2021
Consulteu els actes de la Festa Major als programes a part. 

FESTA MAJOR D’ARBÚCIES 2021
Consulteu els actes de la Festa Major als programes a part. 

diumenge 1 A les 19.30 h · [Can Cassó] · CICLE DE MÚSICA NOTES D’AIGUA 
Segon concert del Cicle de música Notes d’Aigua que porta per títol Dindir-
indín! Una follia musical és un projecte de música-teatre a través del qual la 
companyia Notte e Giorno proposa la combinació de l’herència teatral i musi-
cal del temps de la Corona d’Aragó (segle XVI). El teatre de màscares de la 
commedia dell’arte es troba amb la música dels cançoners de l’època. *L’acte 
es realitzarà sempre que la normativa vigent ho permeti. Consulteu el web i les 
xarxes socials de l’Ajuntament per estar informats de qualsevol canvi.  
Organitza: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Arbúcies.

A les 19 h · [Prat Rodó] · CICLE DE MÚSICA NOTES D’AIGUA 
Tercer concert del Cicle de música Notes d’Aigua amb Remei de Ca la Fres-
ca i Jet Lack. 
*L’acte es realitzarà sempre que la normativa vigent ho permeti. Consulteu el 
web i les xarxes socials de l’Ajuntament per estar informats de qualsevol canvi. 
Organitza: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Arbúcies.

diumenge 15

setembre

Informació municipal 

COM OBTENIR ELS 30 MINUTS DE FRANC AMB EL NOU FUNCIONAMENT DE LA ZONA BLAVA
Per tal de gaudir dels 30 minuts de franc de la zona blava, els arbuciencs i arbucienques, un cop 
introduïda la matrícula del vehicle, caldrà que seleccioneu l’opció “resident” perquè aparegui la 
mitja hora gratuïta. Un cop fet aquest pas, podreu escollir si obtenir el tiquet o bé, selccionar més 
minuts d’estacionament, que se sumaran als 30 minuts de franc. 


