serveis, entitats i més informació
CREU ROJA – VOLUNTARIS CONDUCTORS
Necessitem voluntaris/es per fer acompanyaments (amb el vehicle de l’assemblea) a persones que necessiten desplaçar-se per la província de Girona, amb motiu de visites mèdiques o tràmits administratius. Cal tenir matins o tardes
lliures (de dilluns a divendres) i carnet de conduir (1 any d’antiguitat i pràctica). Per a més informació, pots trucar al
972 162 020 o al 678 509 559, en horari de matins. Gràcies.
CAMPANYA ESTERILITZACIÓ DE GATS
Des de l’Ajuntament, i conjuntament amb el centre veterinari Eriçó Blau de Sant Hilari, s’impulsa una campanya d’esterilització durant els mesos de maig i juny a preus reduïts:
55 euros per gat
100 euros per gata
30 euros el microxip
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 per esterilitzar per poder coordinar la intervenció amb el centre veterinari.

MEMGA, La Gabella
Del 7 d’abril al 8 de maig de 2022
CATALÀ IL·LUSTRAT
Aquesta exposició, dissenyada per Marta Montenegro i produïda
per la Diputació de Girona, presenta 36 il·lustracions minimalistes
que representen frases fetes de la llengua catalana, amb la voluntat de reivindicar l’ús de la llengua popular i tradicional a través
del disseny.

recordeu que...
La propera Agenda Municipal sortirà
el dimarts 24 de maig. Si teniu alguna
informació per publicar-hi, podeu enviar un correu a agenda@ajarbucies.
cat. Teniu temps fins al dimecres 18
de maig.

Farmàcia de guàrdia
Del 14 de maig al 5 de juny de 2022
50 ANYS DE QUIRZE I JULITA GEGANTS D’ARBÚCIES
L’any 1972 l’Ajuntament compra dos gegants. El matí del dijous
1 de juny de 1972 surten per primera vegada amb motiu de les
Enramades acompanyats per sis capgrossos i els Serafins.
L’any 1974 van ser batejats amb els noms dels patrons de la vila:
Quirze i Julita.
Organitza: Associació de Geganters i Grallers d’Arbúcies

Del dilluns 2 de maig a partir de les 9 h
al diumenge 8 de maig 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 de maig a partir de les 9
h al diumenge 15 de maig 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 16 de maig a partir de les
9 h al diumenge 22 de maig 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 de maig a partir de les
9 h al diumenge 29 de maig 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.

AGENDA

del dimarts 3
al dimarts 24 de maig de 2022

S’inaugura la nova Llar de Jubilats el proper
diumenge 22 de maig
El proper diumenge 22 de maig
s’inaugurarà la nova Llar de
Jubilats, situada a l’edifici de
l’antic Hotel d’Entitats. Un canvi d’ubicació que respon a la
necessitat de resoldre les mancances estructurals i de mobilitat de l’actual casal d’avis, a Cal
Xic que, a més, no disposa de
llum natural ni de cap sortida a
l’exterior.
Així doncs, el nou equipament
compta amb 4 plantes. A la
planta baixa, s’hi ubiquen els
despatxos de gestió i admi- nistració, així com la sala de reunions i un espai per a la futura
perruqueria. Pel que fa a la primera planta, es dedica a la part
social del casal i hi ha el bar, una
petita biblioteca i un gran pati,
anomenat “Hort de Can Silvestre”, amb una zona enjardinada
que permetrà poder-hi passejar
i prendre el sol, així com ubicar-hi la petanca i un mini-golf
properament. A la segona planta s’hi troba el servei de podologia, una aula de manualitats,
una aula d’informàtica i una sala
d’usos múltiples. Finalment, al
pis de dalt de tot hi ha un taller i
un magatzem.
Pel que fa a la inauguració,
de 10 del matí a 8 del vespre,
portes obertes a l’edifici perquè
tothom qui ho destigi el pugui
visitar. A les 12 del migdia, hi
haurà l’acte oficial que comp-

tarà amb la presència i parlaments de diferents auto- ritats.
Manel Serras, regidor de Gent
Gran, assenyala: “Des dels anys
80, Cal Xic ha permès desenvolupar moltes activitats i ha fomentat la cohesió social entre
les persones grans del nostre
municipi. Però amb aquest nou
equipament fem un gran salt en-

davant, ja que podrem oferir un
gran ventall d’activitats en unes
instal·lacions de primer nivell”.
“Hem lluitat molt per aquest
nou equipament i estem molt
contents de poder-lo inaugurar
gràcies a l’aportació i suport de
l’Ajuntament”, assegura Lluís
Danís, president de l’Associació
de Jubilats i Pensionistes.

A les 23.30 h · [Can Cassó] · FESTA REMEMBER
Festa remember amb Waikiki versions i Dj Bartu. Preu d’entrada: 5 euros. Venda d’entrades a
A contrape l estilistes, Cafè i Jardí Torres, bar El centre, El rebost de Can Gelada, Els Gerds,
Esports Montseny i Farmàcia Xarles.
Organitza: Associació Comerç Arbúcies Col·labora: Ajuntament d’Arbúcies, Diputació de Girona, Federació de Comerç de la Selva i Generalitat de Catalunya.

maig
divendres 8

dissabte 7

A les 20.30 h · [La Vinyassa] · SOPAR SOLIDARI BANTANDICORI
Tercer sopar solidari, Aigua X Senegal. Podeu comprar els tiquets a La Gabella.El preu és de 50
euros (25 euros pel sopar i 25 per l’Associació). Us hi esperem. Telèfon de contacte: 626 476 539.
Organitza: Associació Bantandicori
A partir de les 9.30 h · [Can Cassó] · FESTA FAMILIAR AMPA VEDRUNA
Us convidem a gaudir amb tota la família de les activitats que hem preparat per a totes les
edats: caminada amb activitats, espectacles, tallers i festa holi. Farem dinar de picnic, en
què cadascú es portarà el seu dinar i hi haurà servei de bar. Preu únic per família. Entrades
anticipades: Socis 5€, no socis 8€ (Pagament a la secretaria de l’escola del 25 d’abril al 5
de maig). Entrades a taquilla: 10€. L’entrada dona accés al recinte durant tot el dia.
Organitza: AMPA Vedruna
A partir de les 20 h · [Can Cassó] · 12è ANIVERSARI FESTES JOVES
Sopar popular amb Dj Pen i, a partir de les 12 de la nit, actuacions amb la Masovera Barbuda, Dj
Ciskela i Dj Pumocat. Venda d’entrades a Codetickets. Més informació a @festesjovesarbucies.
Organitza: Associació Festes Joves Col·labora: Ajuntament d’Arbúcies

diumenge 8

A partir de les 7 h · [Zona esportiva Can Pons] · MARXA DE LA PRIMAVERA
43a edició de la Marxa de la Primavera. Inscripcions a partir de les 7 del matí i sortida a
les 8 del matí. El preu és de 8 euros, 6 euros amb el Carnet d’Activitat Física. Hi haurà dos
recorreguts: un de 10 i un de 16 quilòmetres. Esmorzar i obsequi per a tots els participants.
Organitza: Regidoria d’Activitat Física i Esports
Tot el dia · [Joanet] · FESTA DEL ROSER DE JOANET
Durant tot el dia, paradetes de flors i plantes, llibres i artesania.
- A les 9.45 h: Missa
- A les 11 h: Cercavila amb els gegants i capgrossos d’Arbúcies
- A les 12 h: Espectacle infantil amb Claret Papiol
- A les 16.30 h: Havaneres amb rom cremat amb el grup Terral
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies
A les 9.30 h · [La Farga] · LET’S CLEAN - RECOLLIDA DE RESIDUS
Recollida de residus per conscienciar dels valors ecològics. Esmorzarem junts (porteu l’entrepà de casa), explicarem de la tasca i organitzarem de les zones de neteja. És una activitat
oberta i gratuïta però us recomanem fer la inscripció abans a arbucies@consellrepublica.
cat o al 609 969 715.
Organitza: Consell Local per la República Col·labora: Ajuntament d’Arbúcies

divendres 13

diumenge 15

divendres 20

dissabte 21

A les 19.30 h · [Aula gran de l’Escola d’Adults] · PRESENTACIÓ LLIBRE
Presentació del llibre Bernadeta: història de passió i mort amb la presència de l’autor Mateu
Ciurana, i amb la projecció del curtmetratge Bernadeta.
Organitza: Biblioteca municipal i Òmnium Cultural Selva Interior
A les 12 h · [Museu Etnològic del Montseny] · PRESENTACIÓ EXPOSICIÓ
Presentació de l’exposició 50 anys de Quirze i Julita gegants d’Arbúcies (1972-2022). A
l’acte hi assistirà l’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, i membres actuals i històrics de la Colla
Gegantera.
A les 19 h · [Museu Etnològic del Montseny] · PRESENTACIÓ LLIBRE
Presentació del llibre Jack Daimon i el retorn del paradís, de l’arbucienc Sergi Borrell. A
l’acabar, piscolabis per als assistents.
Organitza: Regidoria de Joventut
D’11 a a 14 h i de 16.30 a 19 h · [Museu Etnològic del Montseny] · PORTES OBERTES
Amb motiu del Dia Internacional dels Museus, jornada de portes obertes al Museu.
Organitza: Museu Etnològic del Montseny
A les 18 h · [Poliesportiu de Can Pons] · FESTIVAL DE PATINATGE
Festival del Club Patí Arbúcies Una tarda a la feina. Es podran veure grans exhibicions
de patinatge tant de les nostres nenes com dels clubs convidats. Tornem a omplir la pista
gaudint i donant visibilitat a aquest gran esport!
Organitza: Club Patí Arbúcies

diumenge 22

A partir de les 10 h · [Llar de Jubilats] · INAUGURACIÓ DE LA NOVA LLAR DE JUBILATS
De 10 del matí a 8 del vespre, portes obertes. I, a les 12 h, tall de la cinta i parlaments a càrrec
de les autoritats. Tot seguit, piscolabis per a tots els assistents.
Més informació a la portada de l’Agenda.
D’11 a a 14 h i de 16.30 a 19 h · [Museu Etnològic del Montseny] · PORTES OBERTES
Amb motiu del Dia Internacional dels Museus, jornada de portes obertes al Museu.
Organitza: Museu Etnològic del Montseny

informació municipal
raconsCATIFES
S’obre el període d’inscripció de propostes per fer raconsCATIFES fins al diumenge 22 de maig. Es poden consultar
les bases i el full d’inscripció a www.visitarbucies.com o a l’Oficina de Turisme.
PARTICIPACIÓ CONFECCIÓ CATIFES FLORALS
Si teniu ganes de participar en la confecció de les catifes florals el pròxim diumenge 12 de juny, adreça’t a turisme@
ajarbucies.cat i us posarem en contacte amb alguna catifa. Tota ajuda serà benvinguda! Per altra banda, si sou un grup/
entitat/associació que voleu fer una nova catifa, podeu consultar les bases i el full d’inscripció a www.visitarbucies.com o
a l’Oficina de Turisme.
ARBÚCIES, JARDÍ DEL MONTSENY - PREMI ALS BALCONS, FINESTRES I JARDINS AMB PLANTES I FLORS
Guarnim amb plantes i flors els balcons, finestres i façanes. Per participar serà imprescindible que sigui visible des del
carrer. Seran premiades 4 cases amb 50 euros cadascuna que un jurat prèviament haurà valorat. Factors que es tindran
en compte: exuberància, varietat, bellesa, cura...Es valoraran les llars que habitualment no hagin estat guarnides. L’entrega
de premis serà el dimecres 22 de juny, a la festa de final de les Enramades. Per fer les inscripcions podeu anar al Museu
Etnològic del Montseny, La Gabella o bé trucar-hi (972 860 908), fins al diumenge 12 de juny. Organitza: Regadora Florida.
BARRA PASSADA DEL CASTELL 2022
Un any més es dona opció a poder instal·lar una barra a la plaça Sant Jaume la nit de la passada del Castell a dues entitats
vinculades al municipi i donades d’alta al registre d’Entitats. El termini per presentar les instàncies finalitza el 23 de maig. Cal
presentar una instància a l’oficina del registre de l’Ajuntament, es pot fer presencialment de dilluns a divendres de 9 a 14 h o
per via telemàtica: Aneu al tràmit d’instància genèrica de la plataforma de tràmits electrònics, a través de https://www.arbucies.cat/tramits i identifiqueu-vos mitjançant idCAT, idCAT mòbil, certificat digital, DNI electrònic, cl@ve... i envieu la sol·licitud.
ESPLAI D’ESTIU - PREINSCRIPCIÓ I MONITORS
L’Ajuntament d’Arbúcies organitza l’Esplai d’Estiu Municipal, del 27 de juny al 29 de juliol i del 29 d’agost al 2 de setembre.
L’horari és els matins de 9 a 1 del migdia, amb possibilitat d’oferir servei d’acompanyament a l’hora de dinar fins a les 3 de
la tarda. Inscripcions obertes fins al 31 de maig. Es poden fer de forma presencial a l’Ajuntament d’Arbúcies (pagament
en efectiu) o per Internet a través de la línia oberta de La Caixa. Trobareu tota la informació i la fitxa d’inscripció a la web
de l’Ajuntament www.arbucies.cat.
Tots aquells joves interessats a formar part de l’equip de monitors i monitores podeu fer arribar el vostre currículum a joventut@ajarbucies.cat fins a l’11 de maig. Cal ser major de 18 anys i es valorarà tenir el carnet de monitor en activitats de lleure
infantil i juvenil, així com l’experiència d’haver treballat amb infants.

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES D’ARBÚCIES
- Visita podologia: 9 i 23 de maig. Cal demanar hora a secretaria.
- Visita auditiva coclear: divendres 27 de maig. Cal demanar hora a secretaria.
- Caminada comarcal a Arbúcies, el dijous 12 de maig. Cal apuntar-se com més aviat millor. Dinarem al restaurant Grions. Preu: 20 euros.
- Sortida a Grècia 6 dies, del 28 de maig al 2 de juny. Darrera quota, el 16 de maig.
- Els socis que abonen la quota en efectiu, poden passar per secretaria fins a finals de juny.

