
AGENDA del dimarts 7 
al dimarts 28 de setembre de 2021

El divendres 17 i dissabte 18 
de setembre torna el Cassònia i 
ho fa amb un format diferent de 
les primeres edicions, però amb 
la voluntat de mantenir l’esperit 
original del Cassònia: espec-
tacles d’arts escèniques per a 
tots els públics. 

Com a novetat d’enguany, el 
divendres 17 de setembre hi 
haurà doble concert amb els ar-
buciencs Remei de Ca la Fresca 
i amb el grup mallorquí Da Sou-
za, que presentarà el seu quart 
disc, Salsa agredolça. A partir 
de les 21.30 h a Can Cassó.

Les propostes per al públic fa-
miliar arribaran el dissabte 18. 
Al matí, a les 11.30 h per als més 
petits de casa, representació te-
atral El monstre de colors. A la 
tarda, doble sessió de circ amb 
L’absurd, de Circ Vermut, i Back 
2 classics, de Planeta Trampolí. 
En el primer, podreu veure dos 
personatges en una pista de 
circ, bicis, crispetes, patins, es-
combres... un espectacle esbo-
jarrat i farcit d’humor. I, el segon, 
es tracta d’una proposta on el 
llit elàstic pren vida pròpia en-
tre les bogeries i acrobàcies del 
seu protagonista. Un especta-
cle ple d’humor, poesia i caram-
boles que canviarà el concepte 
que tenim de llit elàstic. 

I, finalment, l’última proposta del 

recordeu que...

Viu una jornada familiar amb el Cassònia, 
divendres 17 i dissabte 18 de setembre

La propera Agenda Municipal 
sortirà el dimarts 5 d’octubre.  
Si teniu alguna informació per 
publicar-hi,  podeu enviar un 
correu a agenda@ajarbucies.
cat.  Teniu temps fins al di-
mecres 29 de setembre.

Farmàcia de guàrdia

Del dilluns 6 de setembre a partir 
de les 9 h al diumenge 12 de se-
tembre fins a les 13.30 h. Diumeng-
es i festius tarda, obert de 20.30 a 
21 h. Farmàcia Abel Soriano Bar-
rufet (C/ S. Folgueroles). Tel. 972 
860 444.

Del dilluns 13 de setembre a partir 
de les 9 h al diumenge 19 de se-
tembre fins a les 13.30 h. Diumeng-
es i festius tarda, obert de 20.30 a 
21 h. Farmàcia González-Huix (pl. 
Dr. Turon). Tel. 972 162 181.

Del dilluns 20 de setembre a partir 
de les 9 h al diumenge 26 de se-
tembre fins a les 13.30 h. Diumeng-
es i festius, tarda obert de 20.30 a 
21 h. Farmàcia F. Xarles (C/ Cam-
prodon). Tel. 972 860 906.

Del dilluns 27 de setembre a partir 
de les 9 h al diumenge 3 d’octubre 
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.

Informació municipal 

CONVOCATÒRIA PER L’ADJUDICACIÓ D’HABITATGES 
EN RÈGIM DE LLOGUER PER A JOVES
Oberta la convocatòria fins al 22 de setembre. Es pot en-
viar la sol·licitud per a l'adjudicació d'habitatges en règim 
de lloguer per a joves que volen emancipar-se. Les bases, 
convocatòria, i documents necessaris, els trobareu a www.
arbucies.cat. 

CENTRE  DE FORMACIÓ D’ADULTS D’ARBÚCIES
Oferta formativa curs 21-22: alfabetització, llengua oral 
català, anglès, PFI, tall i confecció, informàtica i altres ta-
llers (autoretrat, treu suc a la teva poma, dibuix i pintura...).
Matrícules del 20 al 28 de setembre de 9 a 13 h a l’Ajunta- 
ment d’Arbúcies. Més informació a escolaadults@ajarbuc-
ies.cat, a www.escolaadultsarbucies.cat i al 677 388 250. 

TALLER DE MEMÒRIA
Inici el dimecres 15 de setembre. Es farà els dimecres i di-
jous de 9 a 11 h. Inscripcions a La Gabella fins al dimarts 14 
de setembre. Preu: 10 euros.

CURSOS CPNL
VINE I APRÈN CATALÀ!
CURSOS DE CATALÀ VIRTUALS (classes en línia a 
través de l’ordinador, la tauleta o el mòbil), 100 % EN 
LÍNIA (els alumnes treballen pel seu compte sense un 
horari predeterminat) i PRESENCIALS (si la situació de 
la COVID-19 ho permet).
• Inscripcions d’alumnes antics: del 6 al 10 de se-
tembre
• Inscripcions d’alumnes nous: del 13 al 15 e setembre
Inici dels cursos: a partir del 22 de setembre
Més informació al web del CPNL (cpnl.cat) i a l’Oficina 
de Català d’Arbúcies: C. del Pont, 2, 1r pis. Tel. 972 96 
91 91, a/e: arbucies@cpnl.cat i web: cpnl.cat/arbucies

AULA DE MÚSICA D’ARBÚCIES 
Curs 2021 – 2022. Per a més informació: amarbuciesi-
santhilari@emvic.cat i al 972 860 689 (Arbúcies). 

Cassònia va dirigida als joves 
a partir de 10 anys i es tracta 
d’un joc d’escapada que tindrà 
lloc dins les Naus Ayats. Un joc 
en el qual els participants,que 
formen part del cos de policia, 
hauran de descobrir on Arsène 
Lupin ha amagat el quadre 

original més codiciat del món. 
Tindreu una hora per trobar el 
quadre seguint el joc de pistes 
orquestrat per Lupin. 

Per a més informació i venda 
d’entrades a www.visitarbucies.
com. 

Teatrefest 2021 

El divendres 1, dissabte 2 i diumenge 3 d’octubre arribarà a Arbúcies una nova edició del Teatrefest. 

Divendres 1 d’octubre, a les 20.30 a les Naus Ayats, El contracte, de la cia. H6 Teatre
Dissabte 2 d’octubre a les 20.30 a les Naus Ayats, Kilòmetres, de la cia MeriYanes Produccions
Diumenge 3 d’octubre a les 12 h a les Naus Ayats, Circoland, de La sola Cia

Més informació i compra d’entrades a www.visitarbucies.com



- Visita podologia: 6 i 20 de setembre. Cal demanar hora a secretaria. 
- Visita auditiva: 24 de setembre. Cal demanar hora a secretaria. 
-Sortida al teatre Victòria a veure el musical Billy Elliot. Divendres 5 novembre.  
- Viatge a Galícia, propera quota de 250 euros a abonar el 20 de setembre.
- Estada a Calafell, darrera quota de 232 euros a liquidar el 13 de setembre.
- Proposta de cursets presencials d’informàtica. Interessats, podeu passar per secretaria  a informar-vos de l’1 al 
15 de setembre. Tenim quatre propostes: Videoconferències, WhatsApp, comprar per Internet o La Meva Salut. 
- Teatre de la Llar. Divendres 24 a les 19 h es representarà la divertida comèdia d’en Nicasi Camps, El testament 
d’en Nasi. Entrades enumerades a partir del dia 13 de setembre.

 ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES D’ARBÚCIES
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LASELVADANSA - MOUENARTS MOVIMENT I AJUNTAMENT D’ARBÚCIES - SETEMBRE 2021
Més informació i inscripcions al WhatsApp 616 704 834 i al correu electrònic mouenarts@gmail.com
- TASTA DANSA: Activitat gratuïta per a adults i grans. / Dies 8, 13, 15 i 20 de setembre a les 11 h, al Prat 
Rodó.

- FEM UNA CÓREO! – Taller coreogràfic de dansa contemporània: Activitat per a joves – Col·laboració: 15€ 
/ Del 16 al 24 de setembre de 18 a 19.30 h. I Mostra escènica el dissabte 25 de setembre.

- MAI ÉS TARD! – Taller de dansa estil Jazz-Clàssic i altres moviments: Activitat per a adults. – Col·laboració: 
15€ / Del 16 al 24 de setembre de 19.30 a 20.30 h.

- LABORATORI DE MOVIMENT, MÚSICA I IMPROVISACIÓ ESCÈNICA: Del 23 al 25 de setembre. Intenses 
jornades de treball corporal i creatiu, guiades per diferents professionals que deriven en la Mostra escènica.

- MOSTRA ESCÈNICA de música, dansa, improvisació i composició. Activitat gratuïta. Dissabte 25 a les 
20.30 h a les Naus Ayats. 

BUS I SAMARRETES PER LA MANIFESTA DE LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA 
Amb motiu de la manifestació de l’11 de setembre a Barcelona, el Consell Local per la República, l’Assemblea i 
Òmnium organitzen un autocar per anar-hi. La sortida serà a les 14 h de la placeta de Can Reus (es prega 
ser-hi un quart d’hora abans) i els tiquets per l’autobús es poden adquirir a La Gabella a un preu de 10 
euros. D’altra banda, el diumenge 5 de setembre al Mercat Setmanal d’11 a 13 h, es podran comprar les 
samarretes de la Diada a un preu de 13 euros els adults i de 7 euros els infants. 

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 electrònic a l’adreça: 
escola.de.dansa.arbucies@hotmail.com

serveis, entitats i més informació

diumenge 26

divendres 10

divendres 17

dissabte 11

dissabte 18

A les 20 h · [Plaça 1 d’Octubre] · LECTURA MANIFEST UNITARI 11 DE SETEMBRE 
Lectura dels manifestos d’Òmnium Cultural, ANC  i AMI de la diada. Clourà l’acte la 
coral Veus Solidàries amb una breu actuació i el Cant del Segadors. 
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies

A les 20 h · [Can Cassó] · PRESENTACIÓ LLIBRE HOMENATGE ALS REPRE-
SALIATS DE L’1-O 
Presentació del llibre Pinzellades de llibertat. Retrats i poemes en honor dels presos 
polítics i exiliats. L’acte comptarà amb la presènica de l’exconseller Jordi Turull, el 
senador Jami Matamala, Núria Bassa, del grup Pinzellades i l’alcalde d’Arbúcies, 
Pere Garriga. L’acte també comptarà amb la participació de la coral Veus solidàries. 
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies, Consell Local per la República i Exmar 

diumenge 19

A les 11.30 h · [Sala de plens] · RECEPCIÓ OFICIAL PER LA DIADA NACIONAL DE 
CATALUNYA  
Recepció oficial amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya. 
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies

A les 21.30 h · [Can Cassó] · CASSÒNIA  
Actuació dels arbuciencs, Remei de Ca la Fresca i del grup mallorquí, Da Souza. 
Preu de l’entrada: 5 euros. Hi haurà servei de bar. 
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies

Tot el dia · [Can Cassó] · CASSÒNIA  
·A les 11.30 h, espectacle El Monstre de colors, de Tutatis. 
· A les 17 h, L’absurd, de Circ Vermut. 
· A les 18.30 h, espectacle Back 2 classics, de Planeta Trampolí. 
Durant tot el dia, joc d’escapisme per a joves a partir de 10 anys. 
Preus: 3 euros per l’espectacle del matí 4 euros per ambdós espectacles de la tarda. 
1 euro pel joc d’escapisme. Cal comprar les entrades anticipades a Codetickets.  
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies

Tot el dia · [Joanet] · FESTA MAJOR DE SANT MATEU DE JOANET   
· Marxa de Joanet: Sortida a partir de les 7 del matí. Sortida oficial, a les 8 h des de la 
plaça Catalunya. Totes aquelles persones que van comprar el dorsal per l’edició de la 
marxa del 2020, podran fer servir el mateix dorsal per participar a la cursa d’enguany. 
Qui no disposi de dorsal i vulgui participar a la marxa, podrà comprar-lo el mateix 
diumenge abans de començar la cursa. El preu és de 8 euros. 
Es donarà esmorzar i un aigua a tots els participants en format individual.
· A les 9.45 h, missa solemne. 
· A les 12 h, activitat Viu El Parc Explica’m un secret al parc. Espectacle de contes 
musicat. 

dissabte 25

Tot el dia · [Capella de la Pietat] · APLEC DE LA CAPELLA 
Consulteu programes a part.  

A les 19.30 h · [Naus Ayats] · REPRESENTACIÓ TEATRAL  
Representació de l’obra SOS, del grup Maçateatre de Maçanet de la Selva amb la 
col·laboració del grup de Teatre Centre d’Arbúcies. Obra guionada i dirigida per Jordi 
Ferragut. Venda d’entrades a Codetickets i a La Gabella. Preu: 8 euros. 

Tot el dia · [Capella de la Pietat] · APLEC DE LA CAPELLA 
Consulteu programes a part.  


