MEMGA, La Gabella
EXPOSICIONS OCTUBRE 2021
ARTS

Del 24 de setembre al 10 d’octubre
Exposició dels treballs creatius d’un ampli col·lectiu
d’arbucienques amb les tècniques del patchwork, punt
de creu, flor seca...

recordeu que...
La propera Agenda Municipal
sortirà el dimarts 26 d’octubre.
Si teniu alguna informació per
publicar-hi, podeu enviar un
correu a agenda@ajarbucies.
cat. Teniu temps fins al dimecres 20 d’octubre.

Farmàcia de guàrdia
MONTSENY: 40 ANYS DE CONSERVACIÓ I EDUCACIÓ
AMBIENTAL
Del 24 de setembre al 10 d’octubre
Mostra que commemora els 400 anys de conservació
i educació ambiental al Parc Natural i Reserva de la
Biosfera del Montseny (1978-2018).

EL GAT FER. EL FELÍ DELS NOSTRES BOSCOS
Del 24 de setembre al 5 d’octubre
Exposició que té l’objectiu d’apropar la fauna local a
la societat, en aquest cas un dels carnívors més desconeguts del país: el gat fer o gat salvatge.

DONES DEL MONTSENY. ESPAIS VISCUTS
Del 16 d’octubre a l’1 de novembre
Exposició que pretén donar visibilitat al paper de les
dones en la societat tradicional, especialment a l’entorn dels masos, a partir d’imatges procedents del
fons fotogràfics de l’arxiu i de la recerca en fons patrimonials; i generar coneixement des d’una perspectiva
de gènere.
Exposició emmarcada en el Pla d’igualtat de gènere
de la Reserva de la Biosfera del Montseny i dels ODS
2030.

Del dilluns 27 de setembre a partir
de les 9 h al diumenge 3 d’octubre
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 4 d’octubre a partir de
les 9 h al diumenge 10 d’octubre
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 11 d’octubre a partir de
les 9 h al diumenge 17 d’octubre
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.
Dimarts 12 d’octubre, festiu, Farmàcia F. Xarles (C/ Camprodon). Tel.
972 860 906.
Del dilluns 18 d’octubre a partir de
les 9 h al diumenge 24 d’octubre
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 25 d’octubre a partir de
les 9 h al diumenge 31 d’octubre
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 28 de setembre al
dimarts 26 d’octubre de 2021

L’1, 2 i 3 d’octubre viu un cap de setmana de
teatre amb el Teatrefest
Des de fa anys, l’octubre és el mes
del teatre a Arbúcies i aquest any no
serà diferent. L’1, 2 i 3 d’octubre torna el Teatrefest i ho fa concentrant
totes les propostes en un mateix
cap de setmana.
La companyia arbucienca H6 teatre seran els encarregats de donar
el tret de sortida a aquest cicle teatral i ho faran amb la seva nova
obra, El contracte. Una obra que
explica la història de quan Charlie
Rivel està actuant a Berlín durant
la Segona Guerra Mundial, juntament amb un ajudant, i un comissari de la Gestapo, el Sr. Kraus
(que en realitat vol ser pallasso), li
fa l’encàrrec de muntar un número per l’aniversari del Führer, on ell
també vol actuar. Charlie Rivel ha
de complir amb “EL CONTRACTE”
que té amb els berlinesos, però en
Witzi i en Golo, utilitzant les seves
estratègies clownesques, faran tot
el possible per salvar el seu país
i la seva dignitat. Una història de
pallassos que volen sobreviure
a l’horror que els ha tocat viure.
L’espectacle serà el divendres 1
d’octubre, a 2/4 de 9 del vespre al
teatre de les Naus Ayats.
El dissbte serà el torn de la companyia MeriYanes Produccions i el seu
espectacle Kilòmetres. Una història
d’una família i del seu particular
viatge, explicada per Meritxell Yanes – la Meri, com li diuen a casa,
que des de la seva pròpia veu,
amb honestedat i tendresa, ens
fa recórrer les passes d’aquestes
persones al llarg dels anys i del

planeta, compartint una història
que, sens dubte, podria ser també
la història de qualsevol de nosaltres. La podreu veure dissabte a
2/4 de 9 del vespre al teatre de les
Naus Ayats.
Finalment, el diumenge 3 d’octubre,
a les 12 del migdia a les Naus
Ayats, serà el torn de l’espectacle
familiar. En aquesta ocasió, està
programada l’obra Circoland, de

La Sola cia. Teatre familiar amb
titelles de diferent format. Homes
bala, equilibristes, funambulista,
màgia, animals i una comediant.
Les entrades es poden adquirir a
través de Codetickets i a La Gabella. El preu de les entrades anticipades és de 8 euros i 10 euros a
taquilla. Per a l’espectacle familiar,
el preu és de 3 euros per als adults
i de 1 euro per als nens i nenes.

diumenge 10

octubre
divendres 1

20 h · [Museu Etnològic del Montseny] · XERRADA
Xerrada Els objectes sonors de les col·leccions del Museu Etnològic del Montseny, a
càrrec Teresa Soler i Rafel Mitjans. Xerrada per difondre les singularitats dels objectes
sonors (etnològics i arqueològics) del MEMGA. Programa Cultura Viva.
Organitza: Museu Etnològic del Montseny, Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural

A les 20.30 h · [Teatre Naus Ayats] · TEATREFEST
La companyia arbucienca H6 teatre inicia el Teatrefest amb la seva nova
obra, El contracte.
Preu d’entrada anticipada 8 euros i a taquilla 10 euros. Podeu comprar les
vostres entrades a Codetickets i a La Gabella.
Organitza: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Arbúcies i H6 teatre

dissabte 2

A les 11 h · [Museu Etnològic del Montseny] · XERRADA
Xerrada Coneguem el gat fer, el felí dels nostres boscos, per difondre el gat
fer, l’únic representant de la família dels felins a Catalunya, a càrrec de Xavier
Soler i Arnau Vilella
Organitza: Museu Etnològic del Montseny

A les 20.30 h · [Teatre Naus Ayats] · TEATREFEST
Representació del segon espectacle del cicle de teatre amb Kilòmetres, de la
cia MeriYanes Produccions.
Preu d’entrada anticipada 8 euros i a taquilla 10 euros. Podeu comprar les
vostres entrades a Codetickets i a La Gabella.
Organitza: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Arbúcies i H6 teatre

diumenge 3

divendres 8

dissabte 9

D’11 a 14 h i de 16.30 a 19 h · [Museu Etnològic del Montseny] · JORNADES
EUROPEES DE PATRIMONI
Entrada gratuïta per visitar les sales del MEMGA.
Organitza: Museu Etnològic del Montseny

A les 12 h · [Teatre Naus Ayats] · TEATREFEST
Última representació del cicle de teatre per al públic familiar amb l’obra Circoland, de La Sola cia.
Preu d’entrada: 3 euros adults i 1 euro els nens. Podeu comprar les vostres
entrades a Codetickets i a La Gabella.
Organitza: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Arbúcies i H6 teatre

19 h · [Can Cassó] · RAVI RAM. CONCERT & KIRTAN
Ravi Ram. Concert & kirtan. El poder sanador del mantra. En cas de pluja es
farà al teatre de les Naus Ayats.
Organitza: Associació Espai Mantram
D’11 a 14 h i de 16.30 a 19 h · [Museu Etnològic del Montseny] · JORNADES
EUROPEES DE PATRIMONI
Entrada gratuïta per visitar les sales del MEMGA.
Organitza: Museu Etnològic del Montseny

dissabte 16

dijous 21

19.30 h · [Llar de Jubilats] · PRESENTACIÓ ASSOCIACIÓ
Presentació de l’Associació per la convivència i la cohesió social a Arbúcies. Us
hi esperem!

17.30 h · [Llar de Jubilats] · HORA DEL CONTE
La caputxeta vermella i la rateta que escombrava l’escaleta diuen prou! Hora del
conte amb la cia. Capgiralla contes.
Organitza: Biblioteca Municipal

Informació municipal
CONVOCATÒRIA PER L’ADJUDICACIÓ D’HABITATGES EN RÈGIM DE LLOGUER PER A JOVES
Oberta la convocatòria fins a l’1 d’octubre. Es pot enviar 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.
AULA DE MÚSICA D’ARBÚCIES
Curs 2021 – 2022. Per a més informació: amarbuciesisanthilari@emvic.cat i al 972 860 689 (Arbúcies).

serveis, entitats i més informació
CLASSES DE TEATRE PER A ADOLESCENTS (10a edició)
Tornem amb les classes de teatre per a adolescents de Teatre Jove amb més ganes que mai després d’un curs i mig perdut a causa de la Covid-19. A més de l’ensenyament i la pràctica d’exercicis teatrals, durant el curs assajarem una obra per representar a final de curs.
El curs de Teatre Jove és un espai de creació on els joves es poden expressar lliurement, sense
pors ni censures, en un ambient de respecte i confiança a càrrec de Jose Baron, pedagog teatral
format a l’Institut del Teatre de Vic amb una àmplia trajectòria com a mestre i actor.
El curs va dirigit a joves de 12 a 18 anys (ESO, batxillerat i cicles). El preu és de 30 euros al mes i
tindrà lloc els dissabtes de 10 a 13 h a la Llar de Jubilats des del 2 d’octubre al 26 de juny. Per a
més informació i inscripcions, podeu contactar al telèfon 676 928 551.

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES D’ARBÚCIES
- Visita podologia: 4 i 18 d’octubre. Cal demanar hora a secretaria.
- Visita auditiva: 22 d’octubre. Cal demanar hora a secretaria.
- Viatge a Galícia. Propera quota de 209 euros a abonar el dia 4 d’octubre.
- Estada a Calafell. Sortida divendres 1 d’octubre a les 10 del matí. Farem recollida a diferents llocs com
altres vegades.
- Cursets d’informàtica. Està previst que vagin de la següent manera:
- Dilluns 18 d’octubre començarà Videoconferències.
- Dimarts 19 d’octubre, començarà Comprar per internet.
- Dimarts 2 novembre La meva salut.
- Dilluns 10 novembre WhatsApp .( Si tot va com ha d’anar.)

